Geçtiğimiz haftayı piyasalar hareketli geçirirken, yeni bir haftaya sakin bir işlem günü ile başladık. Geçtiğimiz
haftanın başrolü FOMC kararı ve ardından Jennet Yellen’ın açıklamalarıydı. Beklentiler dahilinde 25 baz puanlık
faiz artışına giden FED’in ardından Başkan Jennet Yellen’ın açıklamaları piyasalar için ilgi çekiciydi. Ilımlı ve
genel anlamda olumlu bir açıklama ile birlikte dolar genel anlamda toparlanmaya gitti. FED’den 2017 için 3 faiz
artışı bekleyen piyasaların beklentisi bu açıklamalar ile birlikte devam etti.
Euro bölgesinde bugüne bakacak olursak ekonomik anlamda piyasaları sert etkileyen bir veri yoktu diyebiliriz.
Avrupa kanadında İnşaat Üretimi nisan ayında % 0,3 geldi. Mart ayına baktığımızda veri %1,1 seviyesinde
düşüş gerçekleştirmişti. Euro/Dolar paritesi ise 1,1155-1,1216 bant aralığında ki hareketlerini sürdürdü. Yukarı
yönlü hareketlenmelerde ilk etapta 1,12406 direnç noktası karşımıza çıkarken, bu seviyenin geçilmesi ile
birlikte 1,13036 seviyesi test edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1,11538 ve 1,11146 seviyeleri test
edilebilir.
ABD tarafında ise gün içerisinde New York Fed Başkanı William Dudley’in açıklamalarını takip ettik. Dudley
genel anlamda Fed Başkanlarından farklı açıklamalarda bulunmadı. Enflasyonun Fed’in hedefinin aşağısında
olduğunu dile getiren Dudley, ABD ekonomisinin tam istihdama yakın olduğunu da yineledi. Dolar/TL
kanadında ise güne 3,49’lu seviyelerde başlayan parite gün içerisinde 3,48’li seviyeleri görse de teknik
görünüm ile birlikte hafif yukarı hareketler sergiledi. Yukarı yönlü hareketlerin devamında 3,5436 ve 3,5774
seviyeleri direnç noktaları olarak gözükürken, aşağı yönlü hareketlenmeler de 3,4885 ve 3,4760 seviyeleri ilk
destek noktaları olarak test edilebilir.
Emtia tarafında ise altının aşağı yönlü hareketleri dikkat çekti. Geçtiğimiz haftayı satış baskısıyla geçiren
değerli metal, haftanın ilk işlem gününde 1248-1250 bandında hareketler sergiledi. Günü yatay bir hareketle
sürdüren altında teknik olarak takip edilmesi gereken kritik nokta 1250 seviyesi. Bu seviyenin altındaki gün
kapanışlarında 1240 desteğine kadar sarkmalar görülebilir. Yukarı doğru hareketlerde ise 1255, 1257 ve 1260
dirençleri takip edilmesi gereken önemli seviyeler.
Petrol fiyatlarında ise ABD’den gelen stok verileri halen takip edilen ve merakla beklenen konuların başında
geliyor. OPEC’in arz kısma anlaşmasının 2017’nin ikinci yarısında da devam etmesiyle birlikte tam olarak
istediği yukarı yönlü hareketleri gerçekleştiremeyen petrol fiyatları, ABD Stok Verileri ile şekillenmeye devam
ediyor gibi gözüküyor. Brent petrol gün içerisinde 46,88-47,80 arasında ki bantta fiyatlanmaya devam etti.
Yukarı yönlü hareketlerde 48,02 ve ardından 48,81 seviyeleri direnç noktaları olarak fiyatlanabilirken, aşağı
yönlü hareketlenmeler de ise 46,88 ardından 46,44 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebir.

(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.)
2017 1. Çeyrek Müşteri Kar / Zarar Oranı : %32.48 / %67.52
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