
  

 
(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 

 

 

EURUSD 

Hafta içinde Fransa seçimleri üzerinden fiyatlanan bir piyasa izledik, Mart ayına geçmek üzere 

olduğumuz şu günlerde piyasalar Trump’ın senatoya yapacağı açıklamaları bekliyor olacaktır. 

Özellikle başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana attığı adımların dolar üzerinde önemli 

bir baskı oluşturmaya devam etmekte olduğu söylenebilir. 1.0561 seviyesinden haftayı 

kapatan parite 1.0564 seviyesinde açılışını yaptı. Gün içinde takip etmemiz gereken iki tane 

önemli verimiz olacak TSİ 16.30’da USD kanadında Çekirdek Dayanıklı Mal siparişleri ve TSİ 

18,00’da yine USD bölgesinden Askıda ki konut satışları verisi açıklanacak. Parite üzerinde gün 

içi gelecek hareketlenmelerde 1.0520 ve 1.0490 destek noktalarının aşağı yönlü test edilmesi 

beklenebilir. Yukarı yönde ise 1.0580 ve 1.0620 dirençlerini takip edilmelidir.  

 

ALTIN 

Değerli metal geçtiğimiz haftayı çok hareketli geçirdi.1236 seviyelerinde başladığı haftayı 1256 

seviyelerinde bitirdi. Fed tutanaklarının mart ayında herhangi bir faiz artışını desteklememesi, 

FOMC üyelerinin tutarsız konuşmaları altında güvenli liman alımlarını beraberinde getirdiği 

söylenebilir. ABD ve Avrupa’daki siyasi belirsizliklerden de destek bulan altın,1260 kritik 

seviyesini test etti. Bu seviyenin kırılması durumunda alım baskısının artması beklenebilir. 

Bugüne bakacak olursak ABD tarafından askıdaki konut satışları ve dayanıklı mal siparişleri 

dataları gelecek. Ayrıca bugün FOMC üyesi Kaplan'ın konuşması var. Kaplan'ın konuşması 

altında volatil hareketler yaratabilir. Yukarı doğru hareketlerde 1260 ve 1262 kritik seviyeler. 

Bu seviyelerin kırılması durumunda 1271 direnç seviyesi test edilebilir. Aşağı doğru 

hareketlerde ise 1239,1230 ve 1214 önemli destek seviyeleri olarak dikkat çekmektedir. 
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USDTRY 

USDTRY paritesinde son işlem günlerinin düşüşle kapanması dikkat çeken bir unsur olarak 

karşımıza çıkıyor. Şubat ayında gelişmekte olan ülke para birimlerinde TL zirveyi korumaya 

devam ediyor, bu da yükselen Dolar Endeksine rağmen, paritenin yukarı yönlü hareketini 

sınırlandırdığı söylenebilir. Geçtiğimiz hafta ABD tarafında FED’in Şahin bir görünüme 

bürünmeyerek güvercin bir tutumda kalması akılları karıştırdı ve Mart ayındaki faiz beklentileri 

yarı yarıya düşürdü. Son zamanların en sakin hafta sonunu geride bıraktık. ESM Başkanı 

Regling ve İngiltere Merkez Bankası BOE üyesi Saunders’den gelen açıklamalar dışında önemli 

bir veri yoktu. Enflasyon rakamları bu haftanın en önemli verisi olarak dikkat çekmektedir. 

Enflasyon rakamlarında görülebilecek sert bir yükseliş tekrardan TL’de yeni bir kırılmayı 

beraberinde getirebilir. Geçtiğimiz hafta son işlem saatlerinde USDTRY paritesi 3.60 

seviyelerine kadar yükseldi, eğer 3,60 seviyesi üzerinde 3,61 ve 3,62 arasında kapanışlar 

yaşarsak kurda tekrardan 3,64 seviyeleri görülebilir ve USDTRY yeniden yükseliş trendine 

geçebilir. Geri çekilmelerde ise 3,57 desteği önemli bu seviyenin altında kapanışlar USDTRY 

paritesinin tekrardan 3,55 seviyesini test etmesini beraberinde getirebilir.  

 

GBPUSD 

Geçtiğimiz haftada açıklanan FOMC tutanaklarında yatırımcılar beklediği şahin tutumu 

bulamadı. Bununla beraber Amerikan doları birçok para birimi karşısında değer kaybetti. 

Fed’in Mart ayı faiz hamlesinin belirsizliği piyasayı da belirsizliğe sürükleyerek dalgalı bir seyre 

sebep olduğu söylenebilir. Bugün parite üzerinde etkili olabilecek “Dayanıklı Mal Siparişleri” ve 

“Konut Satışları” verilerini takip ediyor olacağız. Amerika’dan gelecek olan bu verilerin etkisiyle 

dolarda olumlu bir hava hissedilirse GBPUSD paritesinin sırasıyla 1.2412, 1.2369 ve 1.2247 

destek seviyelerini test etmesi beklenebilir. Paritenin yukarı yönlü toparlanmalarında ise 

sırasıyla 1.2534, 1.2613 ve 1.2735 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. 
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