
  

 

(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.) 
2016 4. Çeyrek Müşteri Kar / Zarar Oranı : %17.65 / %82.35 

ABD tarafında dün açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Janet Yellen’ın konuşmaları 

fiyatlamalara dahil olmuştu. Senato’ya yaptığı sunumda faiz artırımı noktasında 

sinyal veren Yellen ile birlikte dolarda yaşanan değer kazanımı bugün de devam 

etti. ABD hazine tahvilleri geçtiğimiz haftalarda rekor seviyelere yükselmesinin 

ardından geri çekilirken Yellen’ın konuşması da tahvillerde değer kaybı yarattı. 

Akşam saatlerinde Yellen’ın tekrar konuşma yapması bekleniyor. Dünkü 

açıklamalarının ardından bugün yine faiz konusunda meler söyleyeceği piyasanın 

odağında olacaktır. 

Bugün ise piyasalar Yellen sonrası ABD enflasyon datalarına gözlerini çevirdi. 

Enflasyon Ocak ayında çekirdekte %0,3 oranında manşette ise %0,6 oranında 

beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Enflasyondaki ilerleme adına oldukça önemli 

bir artış kaydeden veri olumlu bir algı oluşturuyor. Dolarda ise yükseliş eğilimi 

seyrini sürdürüyor. Aynı zamanda açıklanan perakende satışlar verisi de artış 

kaydetti. Verilerin iyi gelmesi ise Fed’in faiz artırması konusunda piyasa 

beklentisini artırıyor. 

Euro Bölgesi’nde dün açıklanan büyüme verilerinin beklentilerin altında kalması 

sonrasında bugün ticaret dengesi verisi takip edildi. Açıklanan rakamlara göre Euro 

Bölgesi’nde ticaret dengesi Aralık ayında fazla verdi. Diğer yandan İngiltere’de 

işsizlik oranı %4,8 oranında beklentilerle aynı geldi. İşsizlik hak başvuru sayısındaki 

değişim beklentilerin aksine azalırken, ortalama gelir endeksi ise Aralık ayında 

beklentilerin altında kaldı.  

Yurtiçi gündemde ise sabah saatlerinde açıklanan Kasım ayı işsizlik oranının %12,1 

seviyelerine tırmanması istihdam piyasası için oldukça olumsuz bir senaryo 

oluşturuyor. Böylelikle işsizlik seviyesi son 7 yılın en yüksek seviyesine çıkmış oldu. 
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USDTRY 

ABD’de Yellen’ın konuşması sonrası dolar değer kazanımlarını devam ettirirken bugün açıklanan 

enflasyon ve perakende satışlar verilerinin artış göstermesi doların yükselişine destek sağlıyor. 

Yurtiçinde işsizlik oranının Kasım ayında %12,1 oranına yükselmesi ise TL için olumsuz bir durum 

oluşturuyor. Dün geri çekilen kur ise bugün tekrardan yükseliş hareketine geçmiş görünüyor. Akşam 

saatlerinde açıklamalarda bulunacak Yellen ile birlikte kurda hareketlilik meydana gelebilir. Yukarı 

yönlü hareketlerin devamı 3,7000 seviyelerinin üzerinde kalıcılık sağlanması ile olabilir. Bu seviyelerin 

kırılması ile birlikte 3,7070 3,7190 ve 3,7240 seviyeleri test edilebilir. Aşağıda ise 3,6880 3,6720 ve 

3,6550 destekleri takip edilebilir. 

EURUSD 

Euro Bölgesi’nde bugün açıklanan rakamlara göre ticaret dengesi Aralık ayında fazla verdi. ABD’de ise 

enflasyon ve perakende satışlar verileri beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Akşam saatlerinde ise 

Fed Başkanı Yellen tekrar konuşma yapacak. Paritede doların güç kazanması ile birlikte geri çekilmeler 

devam ederken günlük değer kaybı analizin yazıldığı saat itibariyle %0,39 oranında gerçekleşti. Geri 

çekilmenin devam etmesi 1,0500 1,0440 ve 1,0380 destekleri konuşulabilir. Yukarı yönlü hareketler 

için ise 1,0550 1,0600 ve 1,0660 dirençleri takip edilebilir. 

ALTIN 

Değerli metal altında Yellen sonrası değer kayıpları devam eti. Yellen’ın dün senato’da yaptığı 

konuşmada daha fazla faiz artırımı yapılabileceği yönünde açıklamalarda bulunması piyasada faiz 

artırımı ihtimallerini kuvvetlendirirken dolara güç kazandırdı. Doların değerlenmesi ise Altın için iyi 

olmadı. 1220 seviyeleri Altın için önemli seviyeler. Bu seviyelerin altına sarkması aşağı yönlü 

hareketleri tetikleyebilir. Bu noktada 1215, 1210 ve 1200 destekleri gündeme gelecektir. Yukarı yönlü 

hareketler için ise 1225, 1235 ve 1240 seviyeleri hedef seviyeler olabilir. 
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