Küresel piyasalarda sakin seyir devam ediyor. Veri akışının neredeyse olmadığı günde yurtiçinde Türkiye ile
Rusya’nın Suriye’de yapılacak ateşkes anlaşması noktasında el sıkıştığı haberlerini takip ettik. Ateşkesin bu
gece başlaması planlanıyor. Dolar’ın genel olarak güç kazandığını söylemek mümkün. İngiltere tarafında
açıklanan BBA ipotek onayları 40,7K açıklanarak beklentilerin altında kaldı. ABD’de açıklanan kırmızı kitaplar
verisine baktığımızda ise %2,1 ile bir önceki aya göre artış gösterdi.
GBPUSD
Her iki ülke piyasasında da veri akışının oldukça sakin seyrettiğini gördük. İngiltere BBA ipotek onayları
beklentilerin altında kalırken ABD’den askıdaki konut satışları verisi bekleniyor. Teknik olarak baktığımızda
aşağı yönlü hareketlerde 1,2200 1,2150 ve 1,2060 destek seviyeleri önem kazanabilir. Yukarı yönlü
hareketlenmelerde ise 1,2285 1,2370 ve 1,2415 direnç seviyeleri test edilebilir.
USDTRY
Yılsonuna sayılı günler kala bugün dolar endeksindeki yukarı yönlü hareketlilik USDTL kurunda alıcılı bir seyir
yaşanmasına etmen oluşturmakta. Türkiye ve Rusya’nın Suriye’de sağlanacak ateşkes için anlaşılmaya
varılması jeopolitik riski önlemek adına olumlu bir gelişme diyebiliriz. Bir diğer noktada yurtiçinde anayasa
görüşmeleri devam ediyor. ABD tarafında ise açıklanacak olan askıdaki konut satışları volatilite sağlayabilir.
Teknik olarak baktığımızda olası yukarı yönlü hareketlenmelerde 3.5500,3.5625 ve 3.5730 direnç seviyelerine
dikkat edilebilir. Aşağı yönlü hareketlenmelerde 3.5400,3.5300 ve 3.5170 destek seviyeleri önem kazanabilir.
ALTIN
Değerli Metal dün elde ettiği kazanımlarını bugün doların değer kazanımıyla çekilmeler yaşadı. Amerika
tarafında akşam saatlerinde açıklanacak olan askıdaki konut satışları sarı metal fiyatlarında etkili olabilir.
Teknik olarak baktığımızda 1140 seviyesinin aşağısında oluşabilecek fiyatlamalarda 1135 ve 1130 destek
seviyeleri takip edilebilir. Yukarı hareketlenmelerde ise 1144 ve 1150 direnç seviyeleri önem oluşturabilir.
EURUSD
Veri açısından sakin geçen hafta ve düşük likiditeyle beraber hafta başından bu yana yukarı yönlü
hareketlenme gerçekleştiren EURUSD paritesinde ABD’den gelen olumlu verilerle ile birlikte yönünü aşağı
çevirdiğini gözlemledik. Dün ABD’de tüketici güveninin son 15 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşmesinin
ardından gözlerimiz akşam saatlerinde açıklanacak olan askıdaki konut satışlarında olacaktır. Beklenti aylık
bazda Kasım ayında %0,5 artış yaşanacağı yönünde. Teknik olarak baktığımızda, 1,0400 desteğinin altına
sarkan EURUSD paritesinde kalıcılık sağlanması durumunda 1,0380 ve 1,0350 destek noktaları görülebilir. Olası
yukarı yönlü toparlanmalarda ise, 1,0430 ve 1,0450 direnç seviyeleri test edilebilir.
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.

HAM PETROL
Petrol üreten ülkelerin arz kısıntısına yönelik anlaşmanın ardından değer kazanan petrol de iyimser hava
devam ediyor. OPEC Genel Sekreteri Mohammad Barkindo yaptığı açıklamada üreticilerin kısıntılarını izlemek
ve taahhütlerine uymasını sağlamak için komite kurulduğunu belirtti. Ayrıca, Venezuela Petrol Bakanı’nın
üretim kısıtlamasının uygulanmaya başlanması ile birlikte ham petrol stoklarının dengeye geleceğini ve
fiyatların istikrar kazanacağını ifade etti. Teknik olarak baktığımızda, 53,50 destek noktasından güç alarak
yükseliş gösteren petrolde yukarı yönlü hareketin devamında 54,30 ve 54,70 direnç seviyeleri test edilebilir.
Aşağı yönlü hareketlenmelerde ise 53,50 ve 53,30 destek noktaları görülebilir.
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