
  

 

(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 

 

 

 

ALTIN 

 Değerli metal, ABD merkez bankası Fed’ in Mart ayında faiz artırımına gideceğine yönelik 

beklentilerle yön bulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı bu beklenti doğrultusunda satış 

baskısıyla noktalayan altın fiyatları, haftaya yatay bir seyirde başladı. Geride bıraktığımız günde 

altında volatilite yaratacak bir veri bulunmazken, bugün Avrupa tarafından açıklanacak 

büyüme verisi altında hareketliliği artırabilecek data olarak öne çıkıyor. Ayrıca ABD 10 yıllık 

tahvil faizlerinin 2.50  seviyesinin  altında kalması, altında ki geri çekilmeleri sınırlandırdığı 

söylenebilir. Teknik olarak baktığımızda satış baskısının devam etmesi durumunda 1220 

desteği önemini koruyor. 1220 seviyesinin kırılması durumunda 1210 seviyesi destek olarak 

takip edilebilir. Yukarı doğru hareketlenmelerde ise 1236 direnç seviyesinin kırılması 

durumunda, 1240-1245 seviyeleri takip edeceğimiz önemli direnç noktaları olabilir. 

 

EURUSD 

Kapanışını 1.0582 seviyesin de yapan parite. Açılışını da aynı seviyeden yaptı ve 1.05 bandına 

yerleştiği söylenebilir. Gün içinde Avrupa tarafından gelecek olan büyüme verisinin yakından 

takip edilmesi gerekmektedir. Parite üzerindeki volatilitenin artmasını sağlayabilir. Ayrıca siyasi 

ve küresel gelişmeleri takip etmesinde fayda var. Parite gün içerisinde aşağı yönlü 

hareketlerde 1.0530 desteğini test etme eğilimine girebilir. Bu seviyenin kırılması durumunda 

1.0490 desteği bir sonra ki durak olabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1.0630 ve 1.0690 

dirençlerini takip edeceğimiz seviyeler olarak karşımıza çıkmaktadır.  
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USDTRY 

Yellen’ın açıklamalarının ardından faiz artırımı beklentileri yüzde 95’lere çıktı. FED toplantısına 

kadar gelecek veriler hayal kırıklığı yaratmadığı taktirde  Mart ayında faiz artırımı piyasalar 

tarafından fiyatlandığı söylenebilir. Dün veri bakımından oldukça sakin geçti. Bu hafta tarım 

dışı istihdam ve işsizlik rakamları oldukça önemli. Bu veriler parite üzerinde ciddi anlamada 

etki bırakabilir. Paritede 3,69 ve 3,70 seviyeleri önemli bir destek olarak karşımıza çıkıyor.3,72 

üzeri ve kapanışlarda  3,75 ve 3,377 seviyelerini görebiliriz.  

 

 

PETROL 

Petrol güne OPEC tarafından gelen yoğun açıklamalarla başladı. Irak'ın petrol bakanı OPEC'in 

arz kısma anlaşmasının 2017'nin ikinci yarısında devam edebileceğini ve buna da hazır 

olduklarını dile getirdi. Öte yandan Rusya tarafından da açıklamalar geldi. Rusya Enerji Bakanı 

Novak OPEC ve OPEC Dışı üreticilerin arz kısıntısına gitmelerine rağmen küresel petrol 

piyasasında zorlukların devam ettiği açıklamasında bulundu. Novak, kararın petrol piyasasında 

volatiliteyi azalttığını, fiyatları istikrara kavuşturduğunu ve bunun da yatırımların petrol 

sektörüne tekrar döndüğünü dile getirdi. Bu açıklamalarla birlikte petrol fiyatları toparlanmaya 

çabaladı. 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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