Küresel piyasalarda dün Yellen ile birlikte gelen dolar fiyatlanmaları takip edildi. Sabah
saatlerinde gelen ekonomik verilerin etkileri sınırlı kalırken yine de volatil bir hareketlenme
yaşandığı görüldü. Almanya’da açıklanan TÜFE verisi beklentilere paralel açıklandı. Beklenti
dahilinde gelen verinin parite üzerinde sınırlı etki yarattığı gözlemlendi. Ardından bir diğer
TÜFE ve ÜFE rakamı da İngiltere’den geldi. İngiltere tarafında ise gelen açıklama beklentileri
karşılamadı ve parite üzerinde sert hareketlenmenin yaşanmasını sağladı. Almanya TÜFe
verileri ile hareketlenme bulamadığımız EURUSD paritesi için Euro Bölgesinden gelen büyüme
ve Almanya ZEw hissiyatının kısa süreli etkilerinin görüldüğü söylenebilir. Beklentileri
karşılayamayan veriler parite üzerinde düşük volatilitede etki gösterdi. Ekonomik takvimde
günün son verileri ise ABD tarafından geldi. Başkan Yellen konuşmasının öncesinde gelen
veriler beklentilerin üzerinde açıklanarak dolara ilk desteği vermiş oldu.
Ardından gelen Yellen açıklamalarında ise son dönemlerde merakla beklenen dolar endeksinin
güçlenme hareketi tetiklenmiş oldu. Akşam saatlerinde mikrofon başına geçen Yellen, şahin
tonda bir konuşma sergiledi. Fed’in faiz artışı için çok fazla beklememesi gerektiğini vurgulayan
Yellen ayrıca ABD ekonomisinin gidişatı konusunda da pozitif beklentilerinin olduğunu söyledi.
Önemle takip ettiğimiz Yellen konuşmasından bazı satır başlarını hatırlayacak olursak,
-Ekonomik gidişat FED’in hedefleri doğrultusunda ilerlediğini belirtti.
-Faiz artışı için uzun süreli beklenmemesi gerektiğini vurgulayarak, bir sonraki toplantı için
sinyal verdi.
-İstihdam piyasasının beklentiler doğrultusunda ilerlediği ve hedeflenen %2 enflasyona
tırmanıldığını söyledi.
-İş piyasasındaki toparlanmanın altını çizen Yellen, son dönemde ücretlerde toparlanma
yaşandığını söyledi.

(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
Euro Bölgesi’nde dün açıklanan büyüme verilerinin beklentilerin altında kalması sonrasında
bugün Euro Bölgesi’nde ticaret dengesi takip edilecek. ABD’de ise Dolar endeksinin değer
kazanımı yaşadığını görüyoruz. Fed Başkanı Janet Yellen’ın Senato’da yaptığı konuşmada
ekonomi yolunda giderse daha fazla faiz artırımı olabilir ifadelerini kullanması Doların
yükselişini tetikledi. Teknik olarak baktığımızda doların değer kazanımlarının sürmesi paritede
aşağı yönlü hareketi getirebilir. Olası geri çekilmelerde 1,0560 seviyelerinin kırılması halinde
1,0500 ve 1,0460 destekleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1,0600 1,0650 ve
1,0700 seviyeleri test edilebilir.
USDTRY
TL varlıklarında değer kazanımı küresel piyasalarda güç kazanan dolar karşısında gelişmekte
olan para birimleriyle beraber ayrıştığını söyleyebiliriz. Dün açıklamalarda bulunan FED Başkanı
Yellen finansal sistemin 2008 krizinden bu yana daha dayanıklı olduğunu ve ekonominin FED’in
hedefleri doğrultusunda ilerlediğini belirtti. Yurtiçinde ise dün cari hesap -4.27 açıklanarak
negatif anlamda genişleme yaşandı. Bugüne baktığımızda ise yurtiçinde çeyreklik işsizlik
ortalamasını gözlemliyor olacağız. ABD tarafında ise perakende satışlar ve TÜFE rakamlarını
takip edeceğiz. Teknik olarak baktığımızda olası yukarı yönlü hareketlenmelerde 3.6750,
3.7000 ve 3.7420 direnç seviyeleri önem kazanabilir. Aşağı yönlü hareketlenmelerde ise
3.6330, 3.6145 ve 3.5720 destek seviyelerine dikkat edilebilir.
ALTIN
Sarı Metal, dün FED Başkanı Yellen’ın yapmış olduğu açıklamalar sonrasında değer kaybı
yaşadığını söyleyebiliriz. Yellen istihdam ve enflasyon da toparlanmanın devam ettiğinin
vurgusunu yapmaya devam ederken faiz artımı için ise geç kalınmaması gerektiğini belirtti.
Bugün için baktığımızda ise ABD tarafında TÜFE ve perakende satış verileri volatilite
oluşturabilir. Teknik olarak baktığımızda olası yukarı yönlü hareketlenmelerde 1230, 1235 ve
1240 direnç seviyeleri önem kazanabilir. Aşağı yönlü hareketlenmelerde ise 1220, 1215 ve
1203 destek seviyelerine dikkat edilebilir.
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YARARLANILAN KAYNAKLAR:
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TRINVESTING
BLOOMBERGHT,
A1 CAPITAL ARŞİVİ
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU.
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