ALTIN
Geçtiğimiz haftaya bakacak olursak değerli metalde genellikle satış baskısı hakimdi. Fed’ in mart ayında faiz
artırımına gideceğine yönelik beklentilerin güç kazanması, altının değer kaybetmesinin neden olduğu
söylenebilir. Fakat Cuma günü akşam saatlerinde konuşan Fed başkanı Janet Yellen, söylemlerinde kaç faiz
artışı olacağına dair net mesajlar vermemesi ve parasal sıkılaşmanın kademeli olacağını söylemesi dolar
kanadında tekrardan güvercin havanın esmesini sağladığı söylenebilir. Bugüne bakacak olursak veri anlamında
sakin bir gün geçireceğimiz söylenebilir. ABD tarafından fabrika siparişleri datası ve FOMC üyesi Kashkari’nin
konuşması var. Kashkari’nin konuşması altında volatiliteyi artırabilir. Ayrıca ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin
izleyeceği seyirde altında hareketlilik oluşturabilir. Teknik olarak baktığımızda altın için 1230 desteği önemli
seviye. Bu seviyenin kırılması durumunda 1226 ve 1220 seviyeleri takip edilecektir. Yukarı doğru
fiyatlanmalarda ise 1236 direnç seviyesi başta olmak üzere 1240 ve 1245 seviyeleri önemli direnç noktaları
olarak dikkat çekmektedir.

PETROL
Güne petrol fiyatlarındaki alıcı seyir ile başlandığı söylenebilir. Amerika'dan gelen rekor stok seviyelerinin
OPEC'in arz kısma anlaşmasını dengelemesiyle üzerinde baskı oluşan petrol fiyatları, Libya'dan gelen haberle
az da olsa kendini toparladı. Libya'da yaşanan çatışmalar bu ülkenin önemli iki limanında ihracatları durdurdu
ve üretim azaldı. Bu haber akışıyla birlikte petrol haftanın ilk işlem gününe umutla başladı. OPEC tarafında
şimdilik anlaşma yolunda giderken Amerika tarafından da üretim yüksek gelmeye devam ediyor. Önümüzde ki
günlerde stoklar ve üretim ile ilgili haber akışları az olan volatiliteyi arttırabilir. 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 ve bu seviyenin kırılması durumunda 55.00 ve 54.50 destekleri
karşımıza çıkacaktır.

(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.)
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USDTRY
Haftanın son işlem gününde USDTRY paritesinde yatay bir seyir gözlemlendi. Öncelikle 3,74 direncinin üzerine
sarkan paritenin ilerleyen saatlerde tekrardan satış baskısı ile karşılaştığı ve günü negatifte kapattığı
söylenebilir. Cuma günü açıklanan enflasyon rakamları beklentinin oldukça üstünde geldi. Yıllık enflasyon
yüzde 10,13 açıklanırken ,aylık enflasyon artışı geçtiğimiz aya göre daha düşük geldi. Çift haneli rakamlar
beklenenden daha hızlı karşımıza çıktı. Diğer taraftan Yellen Mart ayında faiz artırımına gidileceğinin
sinyallerini verdi. Ayrıca, Yellen Ekonomik görünümün gidişatına göre atılacak adımların olduğunu belirtti. Yeni
haftada ABD tarafından açıklanacak olan İstihdam raporu önemle takip edilecek. USDTRY paritesinde gün içi
volatilitenin yüksek olması beklenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 3,70 seviyesi ilk destek olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu seviyenin kırılması durumunda 3,6880 ve 3,6700 destekleri takip ediliyor olacak. Yukarı yönlü
fiyatlanmalarda ise sırasıyla 3,7330, 3,7440 ve 3,7615 direnç seviyeleri göz önünde tutulmalıdır.

EURUSD
Geçtiğimiz hafta kapanışında Fed Başkanı Yellen’in yaptığı açıklamalar, dolar üzerindeki beklentilerin ve
fiyatlanmaların şekillenmesinde önemli bir etken olarak karşımıza çıktı. Özellikle Yellen konuşmasından sonra
mart ayına ait olan faiz artışı beklentileri bir kademe daha arttı. Diğer taraftan parasal sıkılaşmanın da
kademeli olarak devam edebileceğinin sinyallerini veren Yellen, dolar üzerindeki değer kazanımlarının önemli
bir etkeni oldu. Konuşma içerisindeki bir diğer dikkat çekici nokta, 2017 yılında uygulanacak parasal
sıkılaşmanın 2015 ve 2016 yıllarında uygulanan kadar yavaş olmasını beklememesi olduğu söylenebilir.
EURUSD paritesini etkilenmesi beklenen önemli bir veri bugün ekonomik takvimde dikkat çekmiyor.
Beklentilerin aksine bir durum oluşmaz ise yatay bir piyasa izleyeceğimiz söylenebilir. Sakin bir piyasa hareketi
beklense de aşağıda sırasıyla 1,0590, 1,0556 ve 1,0530 destek seviyeleri ile yukarı yönlü fiyatlanmalarda
1,0630, 1,0657 ve 1,0690 direnç seviyeleri takip edilmelidir.
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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
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YARARLANILAN KAYNAKLAR:
NTV PARA,
BUSINESSHT,
TRINVESTING
BLOOMBERGHT,
A1 CAPITAL ARŞİVİ
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU.
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