EURUSD
Avrupa tarafında siyasi belirsizlik devam ederken Amerika’dan da yoğun haber akışı gelmeye devam ediyor.
Fransa’da yakın tarihte olacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri AB için riskler oluşturuyor ve bu durumunda
paritede baskıya sebep olduğu söylenebilir. Amerika tarafında ise FOMC tutanakları her ne kadar doları
gevşetse de FED başkanlarının şahin vari söylemleri ve Trump’ın gelecek hafta açıklaması beklenen Vergi Planı
ile ilgili açıklamaları doların gevşemesine müsaade etmediği düşünülebilir. Yukarı yönlü hareketlenmesinde
direnç seviyelerinin aktif rol oynadığı gözlemlenmektedir. Paritede teknik olarak bakacak olursak yukarı yönlü
hareketlenmelerde karşımıza ilk direnç 1,0606 çıkarken, bu seviyenin geçilmesiyle 1,0628 ve 1,0650 seviyeleri
test edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1,0548 seviyesi destek olarak gözükmektedir. Bu seviyenin
geçilmesi ile birlikte karşımıza 1,0535 ve 1,0513 seviyeleri çıkabilir.

ALTIN
Hafta içerisinde küresel anlamdaki risk algısının artırdığı söylenebilir. Son dönemde altın alıcılı seyrini
sürdürmeye devam ediyor. Trump’ın mali ve para politikalarına karşı alacağı tutum merakla beklenirken, bu
hafta yayınlanan tutanaklarda mart ayı içerisinde herhangi bir faiz artışının işaret edilmemesi ons altına olan
talebi artırdığı söylenebilir. ABD on yıllıklarına baktığımızda aşağı doğru ivmenin yön değiştirmesi, değerli
metalde uzun vadede etki yaratabilir. Teknik olarak baktığımızda ise 1255 seviyesinin üzerinde bir fiyatlama
görünüyor. Bu seviyenin üzerindeki fiyatlamaların devam etmesi durumunda 1260 ve 1263 seviyeleri kritik
olabilir. Bu bandın kırılması durumunda 1275 seviyesi direnç noktası olarak önümüze çıkıyor. Geri çekilmelerde
ise 1239,1230 ve 1214 noktaları önemli destek seviyeleridir.

PETROL
Petrol günü satıcılı geçirdi. Opec tarafından gelen pozitif yansımalarla bir kaç gündür iyimser havayı arkasına
alan petrol zaman zaman direnç seviyelerini test etmesini sağladığı düşünülebilir. Fakat gelen bu olumlu hava
direnç seviyelerini kırmak için gerekli gücü bulmasını sağlamadı. Geçen akşam Amerika tarafından gelen stok
verileri tekrar 0.564 M Varil artış göstermesiyle akıllarda bir soru işareti olarak kalmaya devam ediyor. Opec
anlaşması İzleme Komitesi’nin raporu paylaşıldı. Bu raporda planlanan arz kesintisinin %86’lık kısmı başarıya
ulaştığı görülüyor. Diğer toplantı tarihi 25-26 Mart’ta. Teknik olarak brent petrolde aşağı yönlü gevşemeler de
55.70 desteği sonrası karşımıza 55.10 ve 54.50 seviyeleri çıkabilir. Yukarı yönlü toparlanmalarda da 57.25
direnci sonrası 58.00 ve 58.50 seviyeleri takip edilecektir.

(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
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