
  

 

(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 

Küresel piyasalarda bütün gözler yarın gerçekleşecek olan FOMC toplantısına çevrilmiş durumda. Özellikle son 

gelen FED ve Trump açıklamalarının başrolde olduğu senaryoların gelen ekonomik veriler ile desteklenmesi 

Mart ayı beklentilerini bir anda yükseltti. İki gün sürecek olan toplantı başlamışken, piyasa içerisindeki artış 

beklentileri neredeyse yüzde yüzü buldu. Bu durumda dolar üzerindeki değer kazanımlarının fiyatlandığı 

söylenebilir. Fakat her ne kadar fiyatlanmanın gerçekleşmiş olduğu düşünülüyor olsa da toplantı sonundaki 

Yellen açıklamaları parite üzerindeki volatiliteyi arttırabilir. Sonuç olarak yılın başında gelen açıklamalarda 

kademeli bir faiz artışından bahsedilmiş ve bu oranın 4 olabileceği düşünülmüştü. Şimdi önemli bir Mart ayı 

toplantısının ardından Başkan Yellen’ın açıklamalarında bu dip notu arayacağız. Yellen’ın, özellikle son 

dönemde gelen ekonomik verilerin istedikleri doğrultuda olduğunu vurgulayarak 4 faiz artışının halen masa da 

olduğunu söylemesi, şahin bir tonda konuşma olarak algılanabilir ve dolar üzerindeki değer kazanımının 

artmasını sağlayabilir. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde gelen tarım dışı istihdam verisinin ardından 

haftayı pozitif kapatan EURUSD paritesinde bu hafta için geri çekilmelerin yaşandığı söylenebilir. Dolar 

kanadındaki pozitif seyrin devam etmesi durumunda 1,0630 desteğinin altına geçmesi beklenebilecek olan 

EURUSD paritesinde 1,0610 ve 1,0550 seviyeleri konuşulabilir. Diğer taraftan toplantı sonuçları öncesinde 

beklenebilecek olan kar realizasyonlarında sırasıyla 1,0650, 1,0670 ve 1,0700 dirençleri görülebilir.   

 

USDTRY 

Veri açısından oldukça sakin bir günü geride bıraktık. Bugün ABD tarafından ÜFE(Üretici Fiyat Endeksi) 

rakamları açıklandı. Üretici fiyat endeksi rakamları şubat ayında beklenenin çok üstünde geldi. ÜFE  şubat 

ayında aylık yüzde0,3 arttı. Yıllık bazda artış yüzde 2,2 oldu. Türkiye ve Hollanda arasında yaşanılan kriz, TL’nin 

haftaya zayıf bir başlangıç yapmasına sebep oldu. Eğer aynı şekilde sert tepkiler devam ederse TL tarafındaki 

değer kaybı sürebilir. Piyasa içerisinde bütün gözler yarın açıklanacak FOMC toplantısına çevrildi. Piyasa 

şuanda 3 faiz artışına ikna olmuş görülmüyor.  FED yıl içinde 4 faiz artışına, vurgu yaparsa ve bu kademeli faiz 

artışı düşüncesi belli gerekçelere dayandırması durumunda doların diğer para birimlerine karşı değer 

kazanması beklenebilir. Diğer taraftan Perşembe günü yapılacak olan TCMB ve PKK toplantısından çıkacak 

karar parite için yön belirleyici olabilir. TCMB’nin FED toplantısından sonra izleyeceği yol merakla bekleniyor. 

Teknik açıdan incelendiğinde USDTRY paritesi için aşağı yönlü baskılarda 3,7400 desteği başta olmak üzere 

3,7310 ve 3,7150 seviyeleri görülebilir. Diğer taraftan yukarı yönlü fiyatlanmalarda ise sırasıyla 3,7560, 3,7660 

ve 3,7850 direnç seviyeleri takip edilebilir.  
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PETROL 

Petrol fiyatları günü sert satış hareketleri ile kapatmaya yöneliyor diyebiliriz. Bunun sebebini ise OPEC 

tarafından yayınlanan aylık rapora bağlayabiliriz. Rapora göre Suudi Arabistan geçtiğimiz ay uyguladığı arz 

kesintisinin üçte birini tekrar üretime dahil etti. Daha öncesinde Suudi Arabistan arz kısma anlaşmasına 

öncülük etmek için ihtiyaç duyduğu miktarın fazlasını üretmeme kararı almıştı. Tüm bunlarla birlikte, 

Suudilerin stoklarına son üretim artırımı dahil edilse bile OPEC’in arz kısma anlaşmasında taahhüt ettiği miktarı 

geçmiyor. Fakat bu gelişme piyasalarda pozitif algılanmadı ve fiyatlarda satış baskısı oluşturdu. Diğer ülkelere 

bakacak olursak ise Irak, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri halen taahhüt edilen kısıntının tamamına erişemedi. 

Tüm bunlar günün gündemini oluştururken Amerika’dan gelen stok seviyeleri kafalarda halen soru işaretleri 

bırakmaya devam ediyor. Yarın ekonomik takvime göre 17.30’da gelecek datada piyasalarda ki beklentiler 

stoklarda tekrar bir artış yaşanması yönünde. Teknik olarak bakacak olursak brent petrolde aşağı yönlü 

hareketlenmelerde karşımıza ilk olarak 50.00 desteği çıkabilir. Bu seviyenin aşılması ile birlikte 48.50 ve 48.00 

seviyeleri test edilebilir. Yukarı yönlü hareketlenmeler de ise 52.00 seviyesi sonrası 53.50 ve 54.00 seviyeleri 

takip edilebilir. 

 

GBPUSD 

Pariteye baktığımızda Sterlin üzerinde bir baskı olduğunu görmekteyiz. Bu baskının iki ana sebebi olarak 

İngiltere Başbakanı May’e Brexit sürecini başlatması için onayın verilmesi ve olası İskoçya referandumu 

söylenebilir. Başbakan May Avrupa Birliği’nden ayrılmak için başvuruda bulunduğunda süreç resmi olarak 

başlamış olacak. İki yılın sonunda İngiltere ve Avrupa Birliği görüşmelerinde anlaşmaya varılabilirse ayrılık 

gerçekleşecek. Sterlin üzerindeki baskının bir diğer sebebi olan İskoçya referandumunda ayrılık yönünde bir 

karar çıkması halinde Sterlinin değer kayıplarının artması beklenebilir. Diğer yandan FOMC  sonrası beklenen 

bir faiz artışı söz konusu. Piyasanın faiz beklentisini fiyatladığını söylemek yanlış olmayacaktır. Burada takip 

etmemiz gereken asıl nokta faiz artışından çok basın toplantısında Yellen’ın bundan sonra kaç faiz artışına 

gidileceği yönünde yapacağı açıklamalar olacaktır. 1,2166 desteğinin altında seyreden parite için takip 

etmemiz gereken teknik seviyeler 1,2114 ve 1,2019 destekleri olacaktır. Kar realizasyonlarının gelmesiyle 

gerçekleşebilecek yukarı yönlü ataklarda ise 1,2261, 1,2303 ve 1,2398 direnç seviyeleri test edilebilir. 
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