
  

 

(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 

 

USDTRY 

Bugün Başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek’in tv programında ki konuşmalarını takip ettik. Şimşek 

referandumun ekonomiye  etkisini değerlendirdi. Ekonomide kısa vadeli bir belirsizlik olduğunu referandum 

sonuçlarıyla beraber bu belirsizliğin ortadan kalkacağını iletti. Ayrıca Şimşek, Mart ayında ki Fed’in faiz artımı 

beklentilerinin yüzde yüz fiyatlanmış olduğunu ifade etti. Mart ayında ki faiz artırımının Türkiye gibi gelişmekte 

olan ülkeleri olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Bugün Tl varlıkları Fitch’in etkileri ile değer kazandı. Fitch 

tarafından açıklanan mart ayı raporunda Türkiye ekonomisinin ılımlı gittiği ve iyileşme içinde olduğu açıklandı. 

Bu hafta ABD tarafından açıklanacak TDİ verisi oldukça önem taşımakta. Yarın TDİ verisinin öncü verisi olarak 

kabul edilen ADP tarım dışı istihdam değişiklik raporu açıklanacak. Yarın bu veriyi yakından takip edeceğiz 

(16:15’de).Parite haftanın 2.işlem günüde satıcılı bir seyir izlemektedir. Özellikle dolar kanadında yaşanılan 

değer kazanımının bu satış baskısında etkin rol oynadığı söylenebilir. Kur 3,68 seviyesini altını test etti.3,65 

seviyesi kur için önemli bir destek noktası olabilir. Yükselişlerde ise 3,72 ve 3,75 seviyelerini takip ediyor 

olacağız. 

ALTIN 

Değerli metal gün içerisinde kayıplarını korumaya devam etti. Gelecek hafta olacak olan toplantıda FED’ in faiz 

artırma ihtimalin yükselmesi, altında satış baskısını artırdı. Önemli destek seviyesi olan 1220 desteğinin altına 

sarkan paritenin kapanışını kaç seviyesinden yapacağı merakla beklenmektedir. Özellikle 1220 altındaki 

kapanışların satış baskısını artırması beklenebilir. Ayrıca Fitch tarafından yapılan açıklamalar da faiz artırımı 

beklentilerine destek oldu. Teknik olarak baktığımızda kayıpların devam etmesi durumunda bir sonraki önemli 

destek noktası 1215 olarak görünüyor. 1230 seviyesinin üzerinde tutunamadığı durumlarda altında satış 

baskısı devam edebilir. Yukarı doğru toparlanmalarda ise 1230 noktası kritik seviye. Bu noktanın kırılmasıyla 

1235-1240 dirençlerine doğru ataklar görebiliriz. 

PETROL 

Petrol günü alıcılı kapamaya yöneldi. OPEC tarafından gelen açıklamalar piyasalarca olumlu karşılansa da sert 

hareketler yaşatamadı. 2017’nin ikinci yarısında arz kısma anlaşmasının devam edeceğine dair beklentiler 

güçlense de fiyatlar uzun süre kaldığı bant aralığından çıkamadı. 2017 yılı adeta petrol için ‘Arz Savaşları’ 

olarak geçeceğe benziyor. Gerek OPEC tarafından gerek Amerika tarafından gelen haber akışları volatiliteyi 

etkilese de bu etki kısa vade olmaktan çıkamıyor. Önümüzde ki günlerde OPEC Genel Sekreteri Barkindo ve 

Suudi Arabistan, İran ve Irak petrol bakanlarının toplantısı önemli gelişmeler arasında. Yarın ise Amerika 

tarafından gelecek Ham Petrol Stokları takip edeceğimiz önemli gelişmelerden biri olacak.  Piyasalarda 

beklentiler 1.660M varillik bir artış olacağı yönünde. Ekonomik takvime göre saat 18.30’da gelecek olan veri 

volatilite yaratabilir. 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 55.50 desteği ve bu 

seviyenin kırılması durumunda 55.00 ve 54.50 destekleri karşımıza çıkacaktır 
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