EURUSD
Mart ayının pariteler kanadında oldukça etkili yaşandığı görülmektedir. Aya hızlı başlamanın yanında gerek Avrupa
gerekse de Amerika kanadından gelen açıklamalar ile birlikte yüksek volatilitenin devam etmesi beklenebilir. Ayın ilk
önemli ekonomik verisi olarak bilinen ABD tarım dışı istihdam verisi geçtiğimiz hafta beklentilerin üzerinde kalarak,
düşen işsizlik oranıyla birlikte FED’den beklenen mart ayı faiz artışına bir destek vermiş gibi görünmektedir. Bu hafta
Çarşamba günü gerçekleşecek olan FOMC toplantısı öncesinde faiz artışı beklentileri neredeyse %100’lere ulaşmış
durumda. Peki olası bir faiz artışı fiyatlanmalarının yanı sıra FOMC üyelerinin yıl görünümleri hakkındaki açıklamaları ne
olacak? İşte artık piyasaların cevabını aradığı soru bu gibi görünmektedir. Sonuçta faiz artışı konusunda geçtiğimiz yıl
söylediğini yerine getiremeyen FED’in bu sene ki beklentilerinde bir değişiklik var mı bunu arayacağız. Draghi
açıklamaları sonrası FED fiyatlanmalarını gördüğümüz EURUSD paritesi için gün içi fiyatlanmalarda 1,0650, 1,0635 ve
1,0610 destekleri ile 1,0675, 1,0690 ve 1,0720 direnç seviyeleri takip edilmelidir.
ALTIN
Dün günü yatay bir fiyatlanma ile tamamlayan güvenli limanda, FED’den beklenen faiz artışı hamlesinden kaynaklı orta
vade de aşağı yönlü bir fiyatlanma görüldüğünü söylemek yanlış olmayacaktır. Özellikle Avrupa ve Amerika tarafından
gelen açıklamalar güven liman algısında değişikliklerin yaşanmasına sebep olduğu söylenebilir. Yarın gerçekleşecek olan
FOMC toplantısından FED yetkililerinin faiz artışı ile ayrılmaları beklenmektedir. Beklenti yüzdeleri her geçen gün
artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan tarım dışı istihdam ve işsizlik rakamlarında aradığını bulan FED’in
bugün gelecek olan ABD üretici fiyat endeksi ile volatiliteyi artırması beklenebilir. Özellikle 1200 gibi önemli bir destek
seviyesine yaklaşan altın fiyatlarında, pozitif dolar etkisi ile bu seviyenin kırılması beklenebilir. 1200 desteğinin altında
1197 ve 1190 desteklerinin takip edilmesi gerekmektedir. Faiz artışının fiyatlanmasının tamamlanması durumunda
Altın’da gerçekleşebilecek geri çekilmelerde ise sırasıyla 1203, 1205 ve 1210 direnç seviyeleri göz önünde
bulundurulmalıdır.
PETROL
Petrol fiyatları haftanın ikinci işlem gününe girerken de satış baskısından kurtulabilmiş değil. Son günlerde stok seviyeleri
bakımından yoğun geçen haber akışları fiyatları oldukça etkiliyor. Her hafta Amerika tarafından açıklanan haftalık ham
petrol stoklarında bu haftada artış bekleniyor. Son haftalar da rekor sayılabilecek seviyelere çıkan ABD stokları, bu hafta
da fiyatlarda ki volatilitede oldukça etkili olacaktır. OPEC tarafında ise şuanlık net bir karar yok. Arz kısma anlaşmasının
yılın ikinci yarısında devam edip etmeyeceği son günlerde en sık sorulan sorular arasında. Kuveyt anlaşmanın devam
etmesi yönünde pozitif gibi gözüküyor. Fakat net cevabı önümüzde ki günlerde göreceğiz. Teknik olarak bakacak olursak
brent petrolde yukarı yönlü hareketlenmeler de 52.60 seviyesi sonrası 53.50 ve 54.20 direnç seviyeleri test edilebilir.
Aşağı yönlü hareketlenmelerde ise 48.50 desteği ve bu seviyenin kırılması durumunda 47.00 ve 46.50 destekleri
karşımıza çıkabilir.

(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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