Ayın ilk cuması geldi. Son dönemde ABD tarafında yaşanılan belirsizlik küresel ekonomilerde fazlasıyla
hissediliyor. Özellikle geçtiğimiz FOMC toplantısında gelen medyan rakamlar yıl içerisinde 3 faiz artışına işaret
etmiş olsa da, ekonomideki toparlanma ve gelen verilerin pozitif seyrinin devam etmesi durumunda
artabileceğinin ucu da açık bırakılmıştı. Amerikan Doları üzerindeki fiyatlanmanın faiz artışındaki
beklentilerden ziyade seçim vaadlerinde Trump’ın ortaya attığı değişikliklerinin yavaşlamasından ve Çarşamba
günü gelen FOMC toplantı tutanaklarında FED yetkililerinin 3 tur gerçekleşen tahvil alımı sonrasında oluşan 4.5
trilyon dolarlık bilanço rakamında daralma hedeflemesinin etkisi olduğu söylenebilir. Tutanakta yakalanan
ipuçlarına göre Fed yetkilileri bilançonun “kademeli ve tahmin edilebilir” bir şekilde daralırken yeni yapılacak
yatırımlarında aşamalı olarak azalması gerektiğine vurgu yaptılar. Amerikan Doları üzerinde yaşanılan bu
fiyatlanmaların bugün gelecek olan tarım dışı istihdam verisi ile birlikte tekrardan şekillenmesi beklenebilir.
Hafta ortasında gelen ADP tarım dışı istihdam verisi beklentilerin üstünde gelerek, bugün gelecek olan veri
içinde olumlu sinyaller verdiği unutulmamalıdır.
Ekonomik açıdan yaşanılan gelişmelerin yanı sıra, küresel piyasalar bugün güne ABD’nin Suriye’ye düzenlediği
operasyon ile uyandı. ABD’nin Suriye rejimine karşılık düzenlediği füze saldırısının ardından yatırımcıların
yatırımlarını güvenli limana doğru yönlendirdiği söylenebilir. Bu gelişmelerin ışığında güvenli liman niteliğinde
olan yen ve altında değer kazanımları görülürken, petrol fiyatlarında sert değer kazanımları yaşandı. ABD 10
yıllık tahvil faizlerinde değer kayıpları görüldü. ABD tarafından gelen açıklamalarda yapılan harekatın iki gün
önce Esad rejiminin kimyasal silah kullanarak çok sayıda sivilin ölümüne neden olmasının ardından
gerçekleştiği vurgusu yapıldı. ABD ile diğer ülkeler arasında yaşanacak siyasi gelişmelerin bugün para birimleri
üzerinde baskı yaratması beklenebilir.
Bu gelişmelerin yanında, piyasalarda dikkatler bugün ABD tarafından gelecek olan Mart ayı tarım dışı istihdam
verisine çevrilecek. Tarım Dışı İstihdam ile beraber, Ortalama Saatlik Kazançlar ve İşsizlik oranı veri seti takip
edeceğimiz başlıca veriler olurken; İngiltere tarafında Merkez Bankası (BoE) Başkanı Carney’in konuşması ve
İmalat Üretimi verisi önemli haber başlıkları arasında yerini alacak.

(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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EURUSD

Destek 1
Destek 2
Destek 3
Direnç 1
Direnç 2
Direnç 3

SEVİYELER
1,0630
1,0615
1,0595
1,0660
1,0675
1,0685

ALTIN

Destek 1
Destek 2
Destek 3
Direnç 1
Direnç 2
Direnç 3

SEVİYELER
1262
1258
1253
1265
1271
1276

(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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USDTRY

Destek 1
Destek 2
Destek 3
Direnç 1
Direnç 2
Direnç 3

SEVİYELER
3,7240
3,7180
3,7000
3,7330
3,7470
3,7690

GBPUSD

Destek 1
Destek 2
Destek 3
Direnç 1
Direnç 2
Direnç 3

SEVİYELER
1,2450
1,2440
1,2420
1,2485
1,2495
1,2510

(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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YARARLANILAN KAYNAKLAR:
TRINVESTING
BLOOMBERGHT,
A1 CAPITAL ARŞİVİ
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU.

(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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