Haftanın son işlem gününde yurtiçine bakacak olursak; TCMB yaptığı açıklamada
"23 Ocak 2017 tarih ve 29957 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 683 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin 6. maddesinde değinilen hususlar dikkate alınarak, 1
Ocak 2017 tarihinden önce kullandırılan ve 31 Mayıs 2017 (dahil) tarihine kadar
vadesi dolacak olan ihracat ve Döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinin,
kredi vadesinde ödenmesi kaydıyla, geri ödemelerinin Türk lirası olarak da
yapılabilmesine imkân tanınmıştır.” İfadelerine yer verdi.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ekonomi ile ilgili soruları yanıtladı. Şimşek
“Faiz artışı bu yıl muhtemelen hızlanır. Piyasalar en azından martta bir artış
öngörmüyor, düşük olasılık atfediyorlar. ABD'de enflasyon son yılların en yüksek
düzeyine çıktı, işsizlik oldukça düşük. Faiz artışının olasılığı yükselmiş durumda,
muhtemelen hızlanabilir diye genel bir kanı var. 2015 ve 2016'da 25 baz puanlık
artış vardı. Beklentiler bu yıl faiz artışının dozunun yüksek olacağı şeklinde" dedi.
Küresel piyasalarda İngiltere’de açıklanan perakende satışlar verisi beklentilerin
altında kaldı. Üst üste üç ayda düşüş kaydeden perakende satışlar sonrasında
Sterlin iki haftanın en sert düşüşünü gerçekleştirdi. Asya tarafında hisse senetleri
değer kaybetti. Dolar endeksine baktığımızda hafif bir değer kazanımı yaşarken
değerli metal altın da 1240 seviyelerini tekrardan fiyatlıyor.

(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

GBPUSD
İngiltere’de son işlem gününde perakende satış dataları aylık bazda yüzde -0.3,
yıllık bazda ise yüzde 1.5 açıklandı. Beklentilerin aşağısında gelen veriler Pounda
için olumsuz fiyatlamalara neden oldu diyebiliriz. Teknik olarak baktığımızda olası
aşağı yönlü hareketlenmelerde 1.23680, 1.22100 ve 1.21000 destek seviyeleri test
edilebilir. Yukarı yönlü hareketlenmelerde ise 1.24650, 1.25450 ve 1.27300 direnç
seviyeleri önem kazanabilir.
EURUSD
Avrupa bölgesinde cari hesap bir önceki döneme göre artış kaydederek 47,0B, net
yatırım akışı da bir önceki dönem yaşanan gerilmenin ardından 121,9B
açıklandığını takip ettik. Teknik olarak baktığımızda olası yukarı yönlü
hareketlenmelerde 1.0675, 1.0720 ve 1.0765 direnç seviyelerine dikkat edilebilir.
Aşağı yönlü hareketlenmelerde ise 1.0650, 1.0600 ve 1.0570 destek seviyeleri
önem kazanabilir.
ALTIN
Değerli Metal haftanın son işlem gününde dolar endeksinde yaşanan hareketlilikle
yön bulduğunu söyleyebiliriz. Teknik olarak baktığımızda sarı metal gün içerisinde
1236 seviyelerini test etse de alıcılı seyrine sınırlıda olsa devam ettiğini
görmekteyiz. Olası yukarı yönlü hareketlenmelerde 1245, 1250 ve 1255 direnç
seviyeleri önem kazanabilir. Aşağı yönlü hareketlenmelerde ise 1235, 1230 ve 1225
destek seviyelerine dikkat edilebilir.
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YARARLANILAN KAYNAKLAR:
NTV PARA,
BUSINESSHT,
TRINVESTING
BLOOMBERGHT,
A1 CAPITAL ARŞİVİ
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU.
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