ALTIN
Altın, Fed beklentilerinden olumsuz etkilenmeye devam ediyor. Altın fiyatları son beş günde
dördüncü kez düştü ve kasım ayından bu yana en büyük haftalık düşüşünü göstermeye
yöneldi. Fed’in bu ay faiz artırımı ihtimalinin yükselmesiyle değer kazanan dolar, değerli
metalin aşağı doğru hareketlenmesinde ana etken olduğu söylenebilir. Altın fiyatları 1226 –
1236 bandında bugün sakin bir hareketlenme yarattı. Bu noktada sakin seyrin akşam TSİ
21:00’da gelecek olan Yellen konuşması ile değişmesi beklenebilir. Yellen’in açıklamasında
“Mart ayı içerisinde faiz artırımına gidileceği” yönünde sinyaller alınması altın üzerindeki
hareket beklentilerinin temelini oluşturabilir. Aşağı doğru hareketlerde 1220 seviyesi kritik
destek noktasıdır. Bu seviyenin kırılmasıyla 1212 ve 1206 seviyeleri takip edilecek destek
seviyeleri olabilir. Yukarı yönlü hareketlenmelerde ise sırasıyla 1230 ve 1236 gün içi direnç
seviyeleri olarak karşımızda olacaktır. Bu seviyelerin üzerindeki kapanışlarda ise 1245
seviyesine ataklar görülebilir.

GBPUSD
İngiltere tarafından TSİ 12:30’da gelen PMI verisi 54,1 olan beklentisinin altında kalarak 53,3
olarak açıklandı. Veriyle birlikte 1,2223 seviyelerine kadar gerileyen GBPUSD, Dolar endeksinin
değer kaybetmesiyle beraber tekrar 1,2237 destek seviyesinin üzerine çıkmaya çalışıyor. Saat
TSİ 18:00’da Amerika’dan gelecek olan PMI verisinden sonra piyasaların gözü tamamen J.
Yellen da olacak. Yellen’ın ağızından çıkacak her bir kelime, 15 Marttaki faiz artışı beklentileri
bakımından önem arz ediyor. Özellikle son dönemde “Trump hamleleriyle gerilen ABD
ekonomisine bir müdahalede FED’den gelecek mi” sorusunun cevabı merakla bekleniyor. Faiz
artışı sinyallerini verebilecek şahin tonda bir konuşma sonrasında dolar kanadında değer
kazanımları görülebilir. Parite üzerindeki hareketlenmelerde aşağıda 1,2230, 1,2200 ve 1,2120
destek seviyeleri test edilebilir. Fakat ABD tarafından gelebilecek güvercin tonda açıklamaların
GBPUSD paritesinde yukarı yönlü ataklar yaratması beklenebilir. Böyle bir senaryoda 1,2302,
1,2337 ve 1,2402 direnç seviyeleri takip edilecek seviyeler olacaktır.
(Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan
kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olup yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile
hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına
yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede
bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz
ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu
nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her
türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı A1 Capital Yatırım
Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz.)
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PETROL
Haftanın son işlem gününde petrol fiyatlarındaki yaşanılan volatilitenin düşük olduğu
söylenebilir. Dün yaşanılan satıcılı seyrin yerini sakin bir havaya bıraktığı görüldü. Bugün gerek
OPEC tarafından gerekse Amerika tarafından haber akışı bakımından çok ses çıkmadı
diyebiliriz. Geçtiğimiz gün Rusya Enerji Bakanı Novak, Amerika’nın üretiminin 2017 yılında 400500 bin varil artış göstereceğini ve OPEC anlaşmasının 2017’nin ikinci yarısında devam edip
etmeyeceğini tartışmak için erken olduğunu dile getirmişti. Karşılıklı ‘Stok Savaşları’ önümüzde
ki günlerde de petrol fiyatlarında etkili olacak gibi görünüyor. Şuan için fiyatlar uzun süredir
belli bant aralığında ki hareketlerinin dışına çıkamıyor. Amerika’daki rekor stoklar sonrası
petrol fiyatları son 3 haftanın en düşük seviyelerinde fiyatlanıyor. Teknik olarak bakacak
olursak yukarı yönlü hareketlenmeler de 57.20 direnç noktası sonrası 58.00 ve 58.50 seviyeleri
test edilebilir. Aşağı yönlü hareketlenmelerde ise 55.70 desteği ve bu seviyenin kırılması
durumunda 55.00 ve 54.50 destekleri karşımıza çıkacaktır.

EURUSD
Gün içinde yatay hareketler çizen parite, EURO bölgesinde açıklanan PMI ve Almanya
perakende satışları verilerinin beklenti altında kalmasına rağmen yukarı yönlü hareket
sergiledi. Gelen bu hareketin dolar endeksinde yaşanılan geri çekilmenin sebebi olduğu
düşünülebilir. Piyasa saat TSİ 18.00’de USD bölgesinde açıklanacak PMI ve saat 21.00’da
gelecek olan FED Başkanı Yellen konuşmasına odaklanmış durumdadır. EURUSD paritesindeki
hareketlenmeler teknik olarak incelendiğinde 1.0490 desteği ve 1.0590 direnci arasında yatay
hareketler dikkat çekmektedir. Akşam saatlerinde gelecek olan Yellen açıklamaları ile bu bant
hareketinin dışına çıkılması beklenebilir. Böyle bir durumda aşağıda 1,0550, 1,0540 ve 1,0490
destekleri karşımıza çıkacaktır. Yukarı yönlü hareketlenmelerde ise 1,0575, 1,0590 ve 1,06
dirençleri takip edilmelidir.
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