Piyasalar da yeni yıl öncesinde sakin seyir devam ediyor. Düne baktığımızda Amerika tarafında açılanan
büyüme rakamları oldukça önemliydi. Büyüme rakamlarında bir önceki dönem yüzde 3.2 iken gerçekleşen
rakam yüzde 3.5 gelerek ABD ekonomisinde büyüme devam etti. Diğer datalara baktığımızda ise dayanıklı mal
siparişlerinde yüzde 0.5 büyüme, işsizlik haklarından yararlanma başvurularında 21 bin artış kaydedildi. Bugün
ise dikkat etmemiz gereken ABD yeni konut satışları olacak.
Euro bölgesinde ise İtalya bankacılık krizine yönelik İtalyan hükümeti müdahale etmeye hazırlanıyor. Dünyanın
en eski bankalarından biri olan Monte Paschi yatırımcılarında yeterli sermaye toplayamaması üzerinde
hükümet 20 milyar Euro’ya yakın bir destek hazırlayacağı kamuoyuna yansıdı. Haftanın son işlem gününde bu
konuyla ilgili gelecek açıklamalar EURUSD paritesinde önem oluşturabilir.
Yurtiçine baktığımızda ise TCMB brüt rezervlerinde gerileme kaydedildi. AB ile gümrük anlaşmasının
güncellenmesi adına da görüşmelerin başlanacağına dair bilgiler önem oluşturmuştu. Veri anlamında ise TL için
sakin bir gün olduğunu belirtebiliriz. Gün içerisinde ekonomik alanla ilgili gelebilecek açıklamalar kur üzerinde
etkili olabilir.

EURUSD
Dünü veri akışı bakımından yoğun geçirdik. ABD tarafından gelen veriler önemliydi. ABD 3.çeyrekte beklentinin
üzerinde yüzde 3,5 büyüyerek beklentileri aştı. İşsizlik maaşı başvuruları ise 275 bin gelerek beklentiden kötü
bir performans sergiledi. Reel tüketici harcamalarının da artış kaydettiğini gözlemledik. Gün içerisindeki veri
akışında ABD tarafından gelecek olan Michigan tüketici hissiyatı ve yeni konut satışları parite üzerinde
hareketlenmelere neden olabilir. Teknik olarak baktığımızda, EURUSD paritesi dün 1,0500 direncine kadar
yükseliş göstermesine rağmen karşılaştığı satış baskısıyla tekrar 1,0420 seviyelerine kadar geri çekildi. Güne
alıcılı bir seyir ile başlayan paritede yukarı yönlü hareketin devamında 1,0450 ve 1,0500 direnç seviyelerini
önemini korumaktadır. Aşağı yönlü hareketlenmelerde ise, 1,0400 ve 1,0380 destek noktaları görülebilir.
USDTRY
Piyasalarda tatil havasının hakim olması ile birlikte paritede de hareketli fiyatlamalar yaşanmıyor. Dün ABD
tarafında %3,5 oranında iyi bir büyüme verisi takip ederken çekirdek dayanıklı mal siparişleri verisi de iyi
açıklandı. Bugün ise yurtiçi gündemde veri akışı sakinken ABD’de yeni konut satışları ve Michigan tüketici
hissiyatı açıklanacak. Volatilitenin azaldığı piyasalarda kura teknik olarak bakacak olursak yukarı yönlü
hareketlerde 3,5100 3,5150 ve 3,5230 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Aşağıda ise 3,5000 3,4950 ve
3,4890 seviyeleri destek niteliğinde olacaktır.

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.
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