
  

 

(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 

Sabah 1.0547 den açılışı yapan parite gün içinde yatay hareketler çizdi. Gün içinde EURO 

bölgesinden gelen TÜFE verisi beklenti doğrultusundaydı USD bölgesinden gelen işsizlik 

haklarından yararlanma başvuruları ise 223k olarak beklenti üzerinde açıklandı USD tarafından 

verinin olumlu gelmesi Yellen öncesi paritenin birinci destek noktası olan 1.0490’nı test etme 

arzusunu arttırdı gibi gözüküyor. Yarın akşam 21.00 de konuşacak Yellen öncesi beklenen 

veriler pariteyi hareketlendirebilir. Gözlerimiz destek ve direnç noktalarında olacak. Verilerin 

olumlu gelmesi ve Yellen’ın faiz artırımını destekler nitelikte konuşması paritenin destek 

noktalarını kırmasına yol açabilir. 

 

 

 

 

 

USDTRY 

FED üyesi Brainard bugün yaptığı açıklamalarda diğer üyelerden gelen Şahin tondaki söylemleri 

destekledi. Brainard Kademeli faiz artışı için ekonominin güçlü olduğunu iletti. FED Üyelerinin 

sözlü yönlendirmeleriyle Mart ayı faiz artırımı ihtimalleri çok güçlü oldu. TL Kanadında 

bugün  TCMB Brüt Rezerve rakamları  açıklanadı. Brüt Rezerve Rakamları artış kaydederek 

98,08 milyar dolara ulaştı. Yarın ise gözler FED Başkanı Yellen ’ın  konuşmalarına çevrilecek. 

Ayrıca FOMC üyelerinin açıklamaları ve ISM imalat dışı PMI verileri takip edilecek. Tüketici 

Fiyat Endeksi kurda büyük etki yaratabilir. Kurda 3,64 bölgesi oldukça önemli bir destek 

oluyor.3,64 ve üzeri kapanışlarda 3,69-3,71 seviyelerini görebiliriz. Geri çekilmelerde ise 3,63 

,3,59,3,55 seviyeleri ni görebiliriz. 
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PETROL 

Petrol fiyatları günü genel anlamda satıcılı geçirdi diyebiliriz. Gecen akşam Amerika tarafından 

gelen stok seviyeleri petrolün yukarı yönlü atak yapmasına müsaade etmiyor. Volatilitenin 

oldukça düşük olduğu bir günü geride bırakırken gündem de her zaman ki gibi ‘Stoklar’ vardı. 

Rusya Enerji Bakanı Novak ABD’nin petrol üretiminin 2017’de 400-500 bin varil artmasını 

beklediklerini, anlaşmanın geleceğini konuşmak için henüz erken olduğunu ifade ederken 

2017’de varil fiyatının ortalama 55-60 dolar arasında seyredeceğini söyledi. Bu açıklamalar 

petrolün haftalardır izlediği belli bant aralığından kolay kolay çıkamayacağı düşüncelerini 

akıllara getirdi. Bu bant aralığının kırılması ile birlikte sert hareketlenmeler yaşanabilir. 

Volatilitenin bu kadar yavaş olması ise piyasalarda ki belirsizliğe bağlanabilir. Amerika ve OPEC 

tarafından gelecek sürpriz açıklamalar fiyatlarda dalgalanmalara sebep verebilir.  Teknik olarak 

bakacak olursak yukarı yönlü hareketlenmeler de 57.20 direnç noktası sonrası 58.00 ve 58.50 

seviyeleri test edilebilir. Aşağı yönlü hareketlenmelerde ise 55.70 desteği sonrası 55.00 ve 

54.50 test edilebilir. 

 

ALTIN 

Değerli metal gün içerisinde yükselen dolar endeksiyle beraber satış baskısına girmiş durumda. 

Kritik seviye olan 1250 seviyesinin altında fiyatlanmalar devam ederse altında satış trendi 

yaratabilir. Dolar endeksi gün içerisinde 101.90 bandını kırarak 102.162 seviyesini test etti. Bu 

da altının 23 şubattan bu yana en düşük seviye olan 1235 seviyesine kadar geri çekilmesine 

neden oldu. Trump ’dan sonra şimdi gözler Yellen’ e çevrilmiş durumda. Yellen yarın TSi 

21.00’da konuşacak. Konuşma sırasında mart ayında faiz artırımıyla ilgili sinyaller verirse 

altında geri çekilmeler görebiliriz. Olası geri çekilmelerde 1230 ve 1221 seviyeleri önemli 

destek noktaları. Yukarı doğru toparlanmalarda orta vadede 1246, uzun vadede ise 1259 

seviyeleri altında direnç olabilir. 
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