Gün içinde ABD tarafından önemli veri akışı takip ettik. Hafta başından itibaren oldukça sakin
seyreden piyasalarda ABD’de veri akışı oldukça azdı. Bu nedenle gözler bugün açıklanacak
üçüncü çeyrek büyüme verisine çevrilmişti. Geçtiğimiz ay %3,2 oran ile beklentilerin üzerinde
artış gösteren büyüme bu ay da %3,3 piyasa beklentisinden daha fazla açıklandı. %3,5
oranında artış gösteren veri oldukça yüksek bir büyüme verisini işaret ediyor. Fed geçen hafta
yaptığı toplantı sonrası açıklamada büyümenin iyi seyredeceği yönündeki beklentilerini
açıklamıştı. Bu büyüme oranı 2017 için de olumlu bir senaryo oluşturabilir. Aynı saatte
açıklanan dayanıklı mal siparişlerinde çekirdekte %0,5 manşete ise %-4,6 oranında artış
görüyoruz. Haftalık işsizlik maaşı başvurularında da 275 binlik bir artış söz konusu. ABD
tarafında veriler iyi bir seyrin devam ettiğini gösteriyor.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise bugün aylık rapor yayınladı. Raporda Euro Bölgesi’nde
manşet enflasyonun %1’in üzerine çıkabileceği belirtildi. Enflasyonun orta vadede %2
hedeflerine doğru yaklaşması için gerekli parasal desteğin sağlanması noktasında varlık alım
programının Mart 2017’nin de ötesine genişletilmesi ihtiyacına değinildi. Küresel faaliyetlerin
yılın ikinci yarısında iyileşme kaydettiğini belirten ECB raporunda ABD, Japonya ve Çin gibi
ülkelerdeki ekonomik gelişmeler ve küresel büyüme noktasındaki katkılarına da değinildi.
Yurtiçinde küresel piyasalara paralel yatay bir seyir hakim. Bugün TCMB brüt döviz rezervlerini
açıkladı. Merkez’in Para ve Banka istatistiklerine göre geçtiğimiz hafta brüt döviz rezervleri 38
milyon Dolar azalarak 97 milyar 316 milyon Dolara geriledi.

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
Dolar endeksindeki yatay seyir değerli metalde de etkili olduğunu belirtebiliriz. Amerika
tarafında büyüme rakamları ve çekirdek dayanıklı mal siparişlerinin beklentilerin üzerinde
geldiğini takip ettik. ABD’den gelen verilerle sarı metalde baskı oluşsa da tekrardan
toparlanmalar gerçekleşti. Teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlenmelerde
1132,1138 ve 1142 direnç seviyelerine dikkat edilebilir. Aşağı yönlü hareketlenmelerde ise
1128,1124 ve 1220 destek seviyeleri önem kazanabilir.
EURUSD
Geçen haftaki FED faiz kararı sonrası düşen EURUSD paritesi son iki gündür toparlanma
gösteriyor. Gün içerisinde ABD tarafından 3.çeyrek büyüme verilerini takip ettik. ABD
ekonomisi %3,5 ile beklentilerin üzerinde bir büyüme kaydetti. Yine ABD tarafından takip
ettiğimiz işsizlik maaşı başvuruları ise 275 bin ile son 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Teknik
olarak baktığımızda, yukarı yönlü hareketlenmelerde 1,0460 ve 1,0500 direnç seviyeleri
önemini korumaktadır. Aşağı yönlü hareketlenmelerde ise, 1,0420 ve 1,0390 destek noktaları
görülebilir.
USDTRY
Bugün paritede yatay bir seyir takip ettik. Yurtiçinde TCMB’nin döviz rezervlerinde 38 milyon
dolar azalma yaşandığını gözlemledik. Bir diğer önemli nokta ise Ekonomi Bakanı Zeybekçi’nin
yapmış olduğu açıklamalarda kurun kendi dengesine geleceğini müdahale edilmemesi
gerektiğini ifade etmesiydi. Amerika tarafına baktığımızda ise büyüme rakamları beklentinin
üzerinde yüzde 3,5 gerçekleşerek son 2 yılın en yüksek oranına ulaşıldı. Bireysel tüketim ve
reel tüketici rakamlarındaki artışın FED’in enflasyon hedefi adına olumlu gelişme olarak
söyleyebiliriz. Teknik olarak baktığımızda olası yukarı yönlü hareketlenmelerde 3.5150,3.5230
ve 3.5340 direnç seviyelerine dikkat edilebilir. Aşağı yönlü hareketlenmelerde ise
3.5080,3.4900 ve 3.4730 destek seviyeleri önem kazanabilir.
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