Küresel piyasalarda yeni yıl ve Noel tatillerinin yaklaşması ile birlikte oldukça sakin bir seyir
devam ediyor. Veri akışı bakımından hareket görülmezken işlem hacimlerinde de düşüş olduğu
görülüyor. Dolar endeksinde güçlü seyir hala devam etse de önemli para birimleri karşısında
bir nebze güç kaybettiğini söyleyebiliriz.
Avrupa tarafında da sakinlik sürerken İspanya ve İtalya tarafı gündemde yer alıyor. İtalyan
bankalarının bilançolarını temizlemek adına İtalya hükümeti bu hafta kurtarma paketi önerdi.
Özellikle Monte Paschi ve diğer bankalara destek olmak adına hükümetin sunduğu teklifte
kamu borçlanma limitini 20 milyar Euro’ya kadar artırma talebi var. İspanya’da ise mahkeme
mortgage tabanına ilişkin olarak 2013’ten önceki dönemde bankalara fazla faiz ödeyen
müşterilerin bu faizleri geri alma hakkına sahip oldukları yönünde karar verdi. Bunun
sonucunda üst mahkemeden de bir karar çıkarsa İspanyol Bankalar milyarlarca Euroluk ödeme
yapmak durumunda kalabilir.
Veri akışının sakin geçmesinin ardından gözler ABD tarafına çevrilmiş durumda. Yarın ABD’de
üçüncü çeyrek büyüme verisi açıklanacak. Geçtiğimiz ay %3,2 oranında oldukça iyi bir veri takip
ettik. Bu ayki piyasa beklentisi de %3,3 olması yönünde.

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 derlenmiştir 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.

USDTRY
Faiz kararı sonrası USDTRY paritesinde 3.5000 seviyesinin üzerinde fiyatlamalar devam ediyor.
Yurtiçinde sabah saatlerinde tüketici güveni rakamları bir önceki döneme göre gerileyerek 63.4
olarak gerçekleşti. Amerika tarafında açıklanacak olan mevcut ev ve konut satışları datalarını
takip edeceğiz. Teknik olarak baktığımızda olası yukarı yönlü hareketlenmelerde 3.5170,3.5225
ve 3.5340 direnç seviyelerine dikkat edilebilir. Aşağı yönlü hareketlenmelerde ise 3.5050,
3.4850 ve 3.4635 destek seviyeleri önem kazanabilir.
EURUSD
Küresel piyasalarda değer kazanımını sürdüren ABD Dolarının etkisi bugün bir miktar azalmış
gözüküyor. İtalyan hükümeti bu hafta içinde parlamentoda bankalara destek olabilmek adına
kamu borçlanma limitini 20 milyar Euro kadar artırma talebinde bulundu. Gün içerisinde veri
olarak sakin geçirdik. ABD tarafından mevcut ev satışları parite üzerinde hareketlenmeye
neden olabilir. Teknik olarak baktığımızda, yukarı yönlü hareketlenme gerçekleştiren parite de
1,0450 ve 1,0500 direnç seviyeleri test edilebilir. Aşağı yönlü hareketlenmelerde ise,1,0420 ve
1,0390 destek noktaları görülebilir.
USDJPY
Veri anlamında sakin bir günü geride bırakırken dolar endeksinde yaşanan geri çekilmeler
USDJPY kurunda aşağı yönlü hareketlenmelere destek olduğunu söyleyebiliriz. Sabah
saatlerinde Japonya tarafında tüm sanayilerin faaliyet endeksi rakamlarında bir önceki
döneme göre olumlu rakamlar açıklandı. Akşam saatlerinde ise ABD tarafında açıklanacak olan
konut dataları kurda volatilite oluşturabilir. Teknik olarak baktığımızda olası aşağı yönlü
hareketlenmelerde 117.000,116.730 ve 116.270 destek seviyelerine dikkat edilebilir. Yukarı
yönlü hareketlenmelerde 117.425,117,830 ve 118.250 direnç seviyeleri önem kazanabilir.
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