Yeni yılın ilk gününde Avrupa Bölgesi ve Almanya’daki PMI rakamları ile başlangıç yaptık.
Avrupa bölgesinde PMI datasında son 5 yılın en iyi verisi açıklanırken, Almanya’da ise son 3
yılın en iyi verisi geldi. Bugün ise Almanya tarafında işsizlik datası gelecek. Güne başlarken ise
Asya piyasasında ÇİN PMI datası beklentilerin üzerinde gelerek bir önceki döneme göre yüzde
1 ilerleme yaşandı.

Yurtiçinde yeni yıl kutlamaları sırasında yaşadığımız acı olay tekrardan jeopolitik riskleri
gündeme getirmekte. Yaşanan bu gelişme ve dolar endeksindeki yukarı yönlü hareketlenmeler
TL için baskı oluşturmakta. Gün içerisinde açılanacak olan enflasyon rakamları gelecek.

ABD yılı Rus 35 diplomatın sınır dışı edilmesinin belirtilmesi ile piyasalarda gerginlik
oluşturmuş, karşı adım olarak Rusya Devlet Başkanı Putin göreve başlayacak olan Trump’ın
tavrını bekleyeceklerini açıklamıştı. Yaşanan bu gerginlik ile değer kaybı yaşan dolar endeksin
yeni yıla ise güçlü dolar beklentisi ile güç kazanımıyla başlangıç yaptı. Bu hafta için ABD
tarafında tarım dışı istihdam rakamlarını bekliyor olacağız. Bugüne baktığımızda ise açıklanacak
PMI datası dolar endeksinde hareketlenmelere neden olabilir.

Emtia ürünlerinde ise yeni yılla beraber oluşabilecek belirsizliklere karşı sarı metalde yaşanan
yükseliş ve arz kısıntısı ile beraber yükselişini sürdüren Petrol fiyatlarını takip etmekteyiz.

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.

ALTIN
Yeni yılın ilk işlem gününe güvenli liman altın 1150 seviyelerinin üzerinde
tutunarak başladı. Son hafta Amerikan Doları’ndan gelen yukarı yönlü
fiyatlanmaların güvenli liman üzerine olumsuz etkileri görülmüştü. Dün piyasaların
kapalı olmasından kaynaklı, ilk saatlerde gelen hareketli fiyat adımlarının gün
içerisinde yerini sakin bir seyre bırakması beklenebilir. Yukarıda 1160, 1163 ve
1168 direnç seviyeleri takip edilecekken, aşağıda 1149, 1146 ve 1141 destek
seviyeleri göz önünde bulundurulmalıdır.
EURUSD
Dünya’nın en konvertibil para birimi çifti olan EURUSD paritesinde de yeni yıl
fiyatlamalarının yukarı yönlü başladığı görülmektedir. Dün piyasaların kapalı olması
ile birlikte güne 1,0445 seviyelerinden başlayan EURUSD paritesinin 1,0485 direnç
seviyesi etrafında fiyatlandığı görülmektedir. Haftanın ilk işlem gününde volatil
olması beklenebilecek olan paritenin gün içi fiyatlanmaları yakından takip
edilmelidir. 1,0485 direnç seviyesinin ardından 1,0520 ve 1,0550 seviyeleri göz
önünde olacaktır. Aşağıda ise 1,0445, 1,0380 ve 1,0290 destek seviyeleri takip
edilecek.
USDTRY
Yeni yıla yurtiçinde yaşanan üzücü haberler ile girdik. Ülke içerisinde yaşanılan bu
siyasi ve jeopolitik risklerin Türk Lirası üzerinde değer kayıpları oluşturduğu
görülmektedir. Gün açılışında 3,54 seviyelerinin fiyatlandığı USDTRY paritesi için
piyasaların açılması ile aşağı yönlü toparlanmaların gelmesi beklenebilir. Fakat ülke
içerisinde yaşanılan belirsiz sürecin fiyatlanmaları volatil hareketlenmeleri
beraberinde getirebilecektir. Yukarı da 3,5400 direnç seviyesi dikkat çekerken, bu
seviyenin üzerinde 3,5480 ve 3,5560 dirençleri bulunmaktadır. Aşağıda ise 3,5330,
3,5240 ve 3,5150 destek seviyeleri takip ediliyor olacaktır.
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