
  

 

(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.) 
2018 3. Çeyrek Müşteri Kar / Zarar Oranı : %23.33 / %76.67 

 
Bugün piyasa tarafından oldukça kritik olacak olan FED faiz kararı takip edilecek olup bu toplantı hem yılın son toplantısı 

olması hem de Trump tarafından faiz artırımının ‘hata’ olarak nitelendirilmesi toplantıdan ne sonuç çıkacağını oldukça 

önemli yapmakta. Piyasa tarafından hala faiz arıtım ihtimali %75 olarak görülürken, faiz artırmaması hem sürpriz 

olacaktır hem de piyasa tarafından FED Trump tarafından mı etkilendi diyerek piyasa fiyatlanmalarında dalgalanma ve 

bozulmalar görülebilir. Olası her ne kadar yurtiçi piyasalar kapalı olsa da USDTRY paritesi tarafından karar da oldukça 

kritik olacaktır. FED öncesi ABD 10 yıllıkları  2.80 seviyesinde bulunurken bu seviye oldukça güçlü bir destek seviyesi 

olurken FED sonrası 10 yıllıklar da piyasa tarafından yakından takip edilecek olup, bu sabah itibariyle EURUSD tarafında 

yukarı yönlü hareketler izlenirken altın fiyatlarının da yukarı gitmesi FED öncesi piyasa tarafında Dolar satma yönlü eğilim 

olduğu gözlemlenmekte. Bir diğer yandan dün ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, bazı 

yatırımcıların ekonomik durgunluğun öncüsü olarak gördükleri getiri eğrisi konusunda, "Getiri eğrisi ekonomik görünümü 

tanımlamakta güvenilir değil, şu anda getiri eğrisinin gelecekteki ekonomik sorunların yeterli bir tahmincisi olduğuna 

inanmıyorum " dedi.  Bilindiği üzere Trump oldukça sert açıklamalar yaparken, ABD tarafında dün açıklanan rakamlara 

bakarsak inşaat izinleri beklenti üstüne gelerek olumlu bir veri olarak yorumlanırken konut başlangıçları verisi de pozitif 

olarak geldi ve veriyle birlikte Dolar Euro karşısında hafif değer kazansa da bu gece piyasa açılış itibariyle 1.13570 

seviyesinden 1.13860 seviyesine gelerek kazançlarını geri vermiş durumda.  

AB tarafında dün İFO iş iklimi verisi negatif olarak gelirken EURUSD tarafındaki değer kazanımlarının Dolar ve FED 

kaynaklı olduğu yorumunu yaptırırken bugün AB lokomotifi Almanya tarafında gelecek olan ÜFE rakamları yakından 

takip edilecektir. Piyasanın şimdilik ABD tarafına odaklanması Euro tarafında rahatlama getirirken Brexit oylamasına 

kadar Euro tarafındaki pozitif hareketler beklenebilir.  Son olarak İngiltere tarafında anlaşmasız Brexit’e doğru hazırlık 

haberleri gelmekte. 

EURUSD paritesine teknik olarak bakarsak 20 günlük hareketli ortalama üstünde fiyatlanan paritenin 1.13679 üstünde 

kaldığı sürece 1.13992 ve 1.14334 direnç seviyesi izlenirken aşağıda 1.13337 ve 1.13024 destek noktası takip edilebilir.  

Yurtiçinde bu sabah olumlu olarak yorumlanabilecek bir gelişme ile güne başlanırken içeriğe bakarsak ABD Dışişleri 

Bakanlığı, 3.5 milyar dolar değerindeki Patriot hava ve füze savunma sistemlerinin Türkiye'ye satışına onay verdi.  TL’de 

gelen son zamanlardaki değer kayıplarının 5.4000 seviyesinden satış görerek tekrar 5.3340 seviyesinde dengelendiği 

gözlemlenmekte. Perde arkasında Petrol fiyatlarında olan düşüş TL tarafına pozitif yansıması olarak yorumlanabilir zira 

TL tarafında ekstra olumlu bir haber bulunmazken petrol fiyatlarıyla beraber TL olumlu öne çıkarken bugün ise FED 

etkisiyle dikkatle izlenmelidir. Zira olası bir faiz artırımı ki piyasa tarafından beklenen bir durum, USDTRY tarafında yukarı 

yönlü ataklara ve yüksek volatiliteye sebep olabilecektir.  USDTRY paritesine teknik olarak bakarsak günlük grafikte RSİ 

uyumsuzluğu göze çarparken aşağı yönlü hareket RSİ tarafından desteklenmemekte. Bu durum TL’yi teknik anlamda 

yukarı yönlü harekete daha yatkın yaparken olası yukarı yönlü hareketlerde 5.3751 ve 5.4119 direnç noktası takip 

edilirken aşağı yönlü hareketlerde ise 5.3168 ve 5.2953 destek noktaları takip edilebilir.  

Altın tarafında ABD tarafında gelen resesyon ve kriz beklentileri ile birlikte altın tarafında değerlenmeler göze 

çarpmakta. Herhangi bir faiz getiri olmaması Fed faiz artırımı ile satış görmesi beklenirken, burada asıl öne çıkan güvenli 

liman arayışı olarak yorumlanabilir. Altın fiyatları olası gevşemede 1246.27, 1243.04 ve 1237.75 destek noktası izlenirken 

yukarı yönlü hareketlerde ise 1251.56, 1253.62 ve 1258.91 direnç noktaları takip edilebilir.   
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 SEVİYELER 

Destek 1 1.1333 

Destek 2 1.1302 

Destek 3 1.1236 

Direnç 1 1.1393 

Direnç 2 1.1406 

Direnç 3 1.1502 

 SEVİYELER 

Destek 1 1246 

Destek 2 1243 

Destek 3 1237 

Direnç 1 1251 

Direnç 2 1253 

Direnç 3 1258 
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 SEVİYELER 

Destek 1 5.3305 

Destek 2 5.2914 

Destek 3 5.1385 

Direnç 1 5.3751 

Direnç 2 5.4119 

Direnç 3 5.5446 

 SEVİYELER 

Destek 1 1.2556 

Destek 2 1.2499 

Destek 3 1.2475 

Direnç 1 1.2668 

Direnç 2    1.2704 

Direnç 3 1.2807 


