EURUSD
Önceki gün kapanışını 1.0506 seviyesinden gerçekleştiren parite gene aynı seviyeden açılışını yaptı. Dün parite
üzerinde fazla volatil hareketler göremedik. Veri açısından biraz zayıf bir gündü ama bugün akşam saat 21.00
Da Kİ Yellen konuşmasına piyasalar odaklanmış durumda. Yine USD bölgesinden Saat 18.00 de açıklanacak PMI
verisi de parite hareketleri üzerinde etkili olacaktır. Yellen’in olası mart ayı faiz beklentilerini kuvvetlendireceği
yorumları ve (PMI) verisinin olumlu gelmesi paritenin dün test etmeye çalıştığı 1.0490 desteğini kırmasını
sağlayabilir. Aksi takdirde 1.0590 ve 1.0630 direncinin test edilmesi öngörülebilir.

PETROL
Petrol fiyatları güne satıcılı başladı diyebiliriz. Amerika'da rekor seviyeye çıkan stoklar ve arz fazlası OPEC'in
üretimi kısma anlaşmasını dengelemeye devam ediyor. Buda fiyatların yukarı yönlü sıçramasını engellerken,
piyasalarda da ' Tekrar arz fazlası oluşur mu?' sorularını gündeme getiriyor. Tüm bu gelişmelerle birlikte petrol
baskı yaşayarak son 3 haftanın en düşük seviyeleri yakınında seyretmeye başladı. Önümüzde ki günlerde OPEC
anlaşmasının 2017'nin ikinci yarısında devam edip etmeyeceği ve Amerika tarafında ki arz konusu gündemi
meşgul edecek konular olmaya devam edecektir. 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
55.70 desteği sonrası 55.00 ve 54.50 test edilebilir.

USDTRY
Dolar hız kesmeden yükselişine devam ediyor. Özellikle Mart ayında Faiz arttırma beklentilerin yüzde 80’e
çıkması kurda büyük etki yarattı. FED üyelerinden Brainard , istihdam ve enflasyonda ki ve yurt dışı büyüme
verilerinde iyileşmenin daha yüksek faizi desteklediğini ifade etti. Brainar bu açıklamalarıyla güvercin
tutumdan çıkarak Şahin bir tutum sergiledi. Dolar tekrardan bütün ülke para birimlerine karşı değer
kazanmaya başladı. Bugün gelecek Enflasyon rakamları paritenin yönü açısından oldukça önem taşımakta.
Doların küresel bazda değer kazanımı ile kurda yukarı yönlü hareket güç kazandı. 3,68 seviyesi parite için
önemli bir destek noktası.3,68 ve üzeri kapanışlarda parite uzun bir süre sonra 3,74 ve 3,77 seviyelerini
tekrardan test edebilir.

(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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GBPUSD
Fed üyelerinden gelen şahin açıklamalar ile doların diğer para birimleri karşısında ciddi bir güç kazanımına
şahit oluyoruz. Bugün saat 12:30 da İngiltere’den gelecek olan Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi verisinin
beklentinin üzerinde gelmesi durumunda parite üzerinde hareketliliğe sebep olabilir. 18:00da da Amerika’dan
gelecek olan PMI verisini takip ediyor olacağız. Bu veriler elbette uzun soluklu fiyatlamalara sebep
olmayacaktır. Bugün gündemimiz J. Yellen olacak. Mart ayında faiz artışının pas geçileceği algısını Fed üyeleri
tek tek açıklama yaparak değiştirmeyi başarmış durumdalar. Mart beklentisinin yükselmesiyle Dolar Endeksi
102.257 seviyesine kadar yükseldi. Bütün piyasa Yellen’ın şahin mi yoksa güvercin mi konuşacağını merakla
bekliyor. Dolar her ne kadar faiz artışını fiyatlıyor olsa da Yellen’ın mart ayını işaret edeceği bir konuşmayla bu
fiyatlamasına hız kazandırabilir. Böyle bir fiyatlama sonucunda GBPUSD paritesi sırasıyla 1.2237 , 1.2207 ,
1.2142 destek seviyelerini test edebilir. Diğer Fed üyelerinin tersine güvercin tonda konuşan bir Yellen doların
bütün fiyatlamasını geri alabilir. Bu tonda bir konuşma sonucu sırasıyla 1.2302 , 1.2337 , 1.2402 direnç
seviyelerini test etmesini bekleyebiliriz.

ALTIN
Değerli metal satış baskısının hakim olduğu bir günü geride bıraktı. Fed’in mart ayındaki toplantıda faiz
artırımına gitme ihtimalinin yüzde 80’leri aşması altın fiyatlarındaki geri çekilmenin ana etkeni oldu. Ayrıca dün
ABD’den gelen işsizlik haklarından yararlanma başvuruları son 44 yılın en düşük seviyesine gerilemesi, satış
baskısının artmasında bir diğer etken olarak öne çıktı. Bugüne bakacak olursak Fed başkanı Jannet Yallen’in
konuşması var. Yellen’in söylemleri altında volatiliteyi artırabilir. Data anlamında ise imalat dışı PMI verisi takip
edilmesi gereken önemli veri. Haftanın son işlem gününe altın 1231 seviyelerinde başladı. Teknik olarak
baktığımızda satış baskısının devam etmesi durumunda ilk destek 1230 seviyesi. 1230 seviyesinin kırılması
durumunda 1220 destek seviyesi önemli. Yukarı doğru hareketlerde ise 1245-1250 seviyeleri takip edilmesi
gereken önemli direnç noktaları.
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nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her
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YARARLANILAN KAYNAKLAR:
NTV PARA,
BUSINESSHT,
TRINVESTING
BLOOMBERGHT,
A1 CAPITAL ARŞİVİ
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU.
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