Hafta boyunca tatil havası ile birlikte sakin seyir sürerken hem yurtiçinde hem yurtdışı
piyasada önemli gelişmeler takip ettik. Dün ABD tarafında Obama’nın yaptığı açıklamalar
dikkat çekti. ABD Başkanlık seçimlerinde siber saldırı kapsamında 35 Rus diplomatın yetmiş iki
saat içerisinde ülkeyi terk etmeleri gerektiği açıklandı. Bu gerginlik ile birlikte Dolar gerilerken
değerli metal Altın yükseliş için fırsat buldu. Yatırımcıların güvenli liman talebi ile birlikte 1160
seviyelerinin üzerini test eden değerli metal bu seviyelerde tutunamasa da haftayı kazançla
kapatmaya yöneldi. Gün içinde ise Rusya Devlet Başkanı Putin Obama’nın yapmış olduğu
açıklamalara yönelik açıklama yaptı. Yazılı olarak yaptığı açıklamada “Karşılık verme hakkını
saklı tutuyoruz. Ancak sorumsuz, 'mutfak diplomasisi' seviyesine inmeyeceğiz. Rus-Amerikan
ilişkilerinin yeniden tesisine yönelik adımları ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın tutumuna
göre belirleyeceğiz.” İfadelerini kullandı. Putin, “Amerikalı diplomatlar için problem
oluşturmayacağız. Kimseyi göndermeyeceğiz.” şeklinde açıklama yaptı. Bu süreç kapsamında
20 Ocak itibariyle göreve gelecek olan Trump’ın takınacağı tavır daha belirleyici olacaktır.

Yurtiçinde ise dış ticaret açığı takip edildi. TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre dış ticaret
açığı Kasım ayında 4.11 milyar dolara geriledi. Beklentiler, verinin 4.10 milyar dolar seviyesinde
geleceği yönündeydi. Türkiye'nin ihracatı, Kasım'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,7
artarak 12 milyar 817 milyon dolar, ithalatı yüzde 6 artarak 16 milyar 931 milyon dolar olarak
açıklandı.

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. Burada
yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

EURUSD
Dün gece saatlerinde Asya piyasalarındaki düşük likidite sebebiyle parite üzerinde sert bir
yükseliş gözlemledik. ABD ve Rusya arasındaki gerginlikle beraber dolarda bir miktar değer
kaybı yaşandığını da ayrıca takip ettik. Akşam saatlerinde ABD tarafında gelecek olan Chicago
satın alma müdürleri endeksi parite üzerinde hareketliliğe neden olabilir. Teknik olarak
baktığımızda, yükselişin devam etmesi durumunda 1,0550 ve 1,0600 direnç seviyeleri test
edilebilir. Aşağı yönlü hareketlenmelerde ise, 1,0500 ve 1,0470 destek noktaları görülebilir.
USDTRY
Yılın son işlem gününde dolar endeksindeki hareketlenmelerle USDTRY paritesi yön buldu. ABD
tarafında 35 Rus diplomatın sınır dışı edilmesine yönelik alınan karar ile dolarda değer kaybı
yaşandı. Buna karşılık Rusya Dışişleri Bakanı, Putin’e 35 ABD diplomatının sınır dışı edilmesi
teklifini iletti. Ancak Putin bu teklife olumsuz yanıt vererek Trump’ın tutumuna göre adım
atacaklarını açıkladı. Yurtiçinde ise dış ticaret rakamlarında bir önceki döneme göre gerileme
kaydederek 4.11 milyar Dolar olarak gerçekleşti. Teknik olarak baktığımızda olası yukarı yönlü
hareketlenmelerde 3.5265 3.5370 ve 3.5530 direnç seviyeleri test edilebilir. Aşağı yönlü
hareketlenmelerde ise 3.5100 3.5000 ve 3.4740 destek seviyeleri önem kazanabilir.
ALTIN
ABD ve Rusya arasında yaşanan diplomat krizi sonrası gerilen ilişkiler altın fiyatlarında yukarı
yönlü hareketlenmeleri meydana getirdi. Dolar endeksinde yaşanan gerileme hareketi de altın
fiyatlarındaki yükselişi destekledi. Yılın son gününde ABD tarafından gelecek olan Chicago satın
ama müdürleri endekisi altın da volatiliteye neden olabilir. Teknik olarak bakacak olursak, 1164
direnç seviyesinden geri çekilen altın abu seviyenin altında kalıcılık sağlayabilirse 1152 ve 1145
destek noktaları görülebilir. Olası yukarı yönlü hareketlenmelerde ise, 1164, 1170 ve 1176
direnç seviyeleri test edilebilir.
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