ABD'de dün açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları 239 bin oldu. 4 haftalık
ortalama işsizlik başvuruları 244 bin 750'den 245 bin 250'ye yükseldi. İnşaat izinleri
Ocak ayında artış gösterdi, konut başlangıçları yükseldi. Philadelphia Fed İmalat
endeksi ise 43,3 ile beklentilerin oldukça üzerinde artış kaydetti. Böylelikle
Philadelphia Fed İmalat endeksi 34 yılın en yüksek seviyesine çıkmış oldu.
Atlanta Fed Başkanı Dennis Lochart Fed Başkanı Janet Yellen'ın Mart ayında faiz
artırımı dahil bütün seçenekleri açık tuttuğunu söyledi. Ayrıca Lockhart, işgücü
piyasasında daha da iyileşme için uzun süre beklemenin Fed'in takınacağı iyi bir
tutum olmadığını ifade etti.
Fed Başkan Yardımcısı Fischer Fed’in hedeflerine yakın olduğunu ve 3 faiz
artırımının gelebileceğini söyledi. Fischer “Sizi iki ya da üç şeklinde bir sayı vermek
istemiyorum, ancak bu şimdilerde olması gerektiğini düşündüğümüz duruma
yakınız. Yani yüzde 2 enflasyon hedefine yaklaşıyoruz ve işgücü piyasası
güçlenmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.
Doların ise dün kısmen daha skin bir seyir izlediğini söyleyebiliriz. Asya hisse
senetlerinde düşüş yaşanırken Doların Yen karşısında değer kazandığı gözlemlendi.
Altın ise hafta içinde yaşadığı düşüşün ardından tekrardan yükseliş hareketine
geçti.
Bugün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakin seyredecek. İngiltere’de saat 12:30
itibariyle perakende satışlar datası açıklanacak. ABD’de ise 21:00’de Baker Huges
sondaj kuyusu sayısı takip edilecek.

(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
Dün Avrupa Bölgesi’nde merkez bankasının para politikası tutanakları
açıklamalarını takip ettik. Yapılan açıklamalarda küresel seviyede belirsizliklerin
bulunduğu belirtilirken büyüme ilişkin risklerde bir miktar geri çekilme olduğu
ifade edildi. Amerika tarafında ise ekonomik verilerde olumlu datalar gelemeye
devam ediyor. Teknik olarak baktığımızda olası yukarı yönlü hareketlenmelerde
1.0700, 1.0750 ve 1.0815 direnç seviyeleri önem kazanabilir. Aşağı yönlü
hareketlenmelerde ise 1.0630, 1.0575 ve 1.0520 destek seviyeleri test edilebilir.
USDTRY
Haftanın son işlem gününde USDTRY paritesinde alıcılı seyir sınırlı da olsa devam
ediyor. Dün ABD tarafında açıklanan inşaat izinleri ve imalat endeksi rakamları
beklentilerin üzerinde olumlu gerçekleşti. Paritede 3.6600 seviyesinin aşağısını test
etmesi sonrasında yaşanan ilerleyişin devam etmesi durumunda teknik olarak
3.6780, 3.7110 ve 3.7300 direnç seviyeleri önem kazanabilir. Aşağı yönlü
hareketlenmelerde ise 3.6560, 3.6400 ve 3.6020 destek seviyelerine dikkat
edilebilir.
ALTIN
Değerli metal haftanın son gününde değer kazanımları sonrasında yatay seyirde
gevşemeler yaşamakta. Dün Amerika tarafında imalat endeksi, işsizlik haklarında
yararlanma başvuruları ve inşaat izinleri dataların olumlu veriler açıklandı. Teknik
olarak baktığımızda olası yukarı yönlü hareketlenmelerde 1240, 1245 ve 1250
direnç seviyeleri önem kazanabilir. Aşağı yönlü hareketlenmelerde ise 1235, 1230
ve 1225 destek seviyelerine dikkat edilebilir.
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YARARLANILAN KAYNAKLAR:
NTV PARA,
BUSINESSHT,
TRINVESTING
BLOOMBERGHT,
A1 CAPITAL ARŞİVİ
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU.
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