
  

 

(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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ALTIN 
  
Bugüne baktığımızda sabah saatlerinde Kuzey Kore tarafından gelen haber ile altında yükseliş yaşandı. Füze 
denemesi yapan Kuzey Kore'nin atmış olduğu dört füzenin üç tanesi Japonya sınırlarının içine düşmesi 
gerginliğe sebep oldu. Yaşanan bu olaylardan sonra olası küresel siyasi risklerden destek bulan altında 
toparlanmalar görüldü.  Kuzey Kore endişelerinin artması altında kısa toparlanmaya neden olsa da, Yellen' in 
açıklamalarını dikkate aldığımızda satış baskının sürmesi beklenebilir. Veri akışının oldukça zayıf olduğu bu 
günde volatilitenin düşük olduğu görünüyor. Fakat akşam saatlerinde FOMC üyesi Kashkarin’in konuşması 
sırasında değerli metalde hareketlenmeler görünebilir. Teknik olarak baktığımızda aşağı doğru 
hareketlenmelerde 1230 desteği önemli seviye. Bu desteğin kırılması durumunda 1226-1220 seviyeleri takip 
edilebilir. Yukarı fiyatlanmalarda ise 1236 direnç seviyesi başta olmak üzere 1240-1245 seviyeleri takip 
edilecek önemli direnç noktaları olarak söylenebilir. 
  
USDTRY 
FED’in Mart ayındaki faiz artırımı ile ilgili izlediği Şahin tutum paritede yukarı yönlü fiyatlanmaya 
neden  olduğu söylenebilir. .Yellen’ın mart ayı faiz artımına dair verdiği mesajlar, faiz  artışı beklentilerini yüzde 
95’e çıkardı. Yurt içi piyasalarda yaşanılan Almanya gerginliği ve Fırat Kalkanı operasyonu  kur üzerinde 
jeopolitik risk oluşturan unsurlar olarak dikkat çekmektedir. TCMB  tarafından açıklanan Şubat ayı fiyat 
gelişmeleri raporunda ana trendin yükseliş yönünde olduğunu ifade edildi. Bu hafta için gözler Cuma günü 
açıklanacak Tarım dışı istihdam verisine çevrilmiş durumda olduğu düşünülebilir. Tarım dışı verisinin  beklenti 
dahili yada daha yüksek gelmesi  halinde Dolar Endeksinde sert bir yükselişi beraberinde getirebilir. Aşağı 
yönlü hareketlerde 3,70 seviyesi ilk destek olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu seviyenin kırılması durumunda 
3,6880 ve 3,6700 destekleri takip ediliyor olacak. Yukarı yönlü fiyatlanmalarda ise sırasıyla 3,7330, 3,7440 ve 
3,7615 direnç seviyeleri göz önünde tutulmalıdır. 
  
PETROL 
Petrol fiyatları günü sert hareketler yapmadan kapatmaya yöneldi. Geçtiğimiz günlerde Amerika tarafından 
gelen rekor stoklarla sert satış baskısı yaşayan fiyatlar, Libya’da yaşanan çatışmalar ile ihracatın önemli iki 
limanda durdurulması ve bugün OPEC tarafından gelen haber akışıyla toparlanmaya çabaladı. Önümüzdeki 
günlerde Amerika’da OPEC Genel sekreteri ile Rusya, İran ve Suudi Arabistan’ın petrol bakanlarının toplantı 
yapacağı haberi piyasaları hareketlendirdi. Kuşkusuz bu toplantıda arz kısma anlaşmasının 2017’nin ikinci 
yarısında devam edip etmeyeceği konusu da masada olacaktır. Bu yönde toplantı öncesi ve sonrası gelecek 
açıklamalar volatilite yaratabilir. OPEC Genel Sekreteri Barkindo’da Rus şirketlerin anlaşmaya uyum konusunda 
%80’lere çıkmaları halinde bu anlaşmanın daha etkili olabileceği açıklamasında bulundu. 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 55.50 desteği ve bu seviyenin kırılması durumunda 55.00 ve 
54.50 destekleri karşımıza çıkacaktır 
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YARARLANILAN KAYNAKLAR: 

NTV PARA, 

BUSINESSHT, 

TRINVESTING 

BLOOMBERGHT, 

A1 CAPITAL ARŞİVİ 

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. 
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