Haftanın son işlem gününde piyasalarda tatil rehaveti iyice hissedilmeye başlıyor. Avrupa
tarafında hafta başından beri bankacılık sektörü, İtalya ve Monte Paschi gündemde kalmaya
devam etti. Özellikle monte Paschi’nin batık kredilerden kaynaklanan sermaye sıkıntıları
bankayı zorda bırakıyor. Sadece Monte Paschi değil diğer bankalarda da aynı problemler
yaşanıyor. Bu durumda akıllara olası bir bankacılık krizi ve zincirleme gidecek bir etkinin olması
ihtimali geliyor. İtalyan hükümeti de bu riskleri engellemek adına hafta içinde Monte Paschi’yi
kurtarma paketi hazırladı. 20 milyar Euro’luk kurtarma paketi ile birlikte Monte Pacshi
kamulaştırılmış oldu. Hükümet bu bankadan sonra diğer sorunlu bankaları da kurtarmak adına
20 milyar Euro tutarında yeni bir paket oluşturmaya hazırlanıyor.
Öte yandan bir süre önce yine sıkça konuştuğumuz Deutsche Bank AG ‘nin ABD ile yıllardır
süren mortgage’a dayalı soruşturmada anlaşmaya varıldı. Deutsche Bank soruşturmayı çözüme
kavuşturmak adına ABD ile 7,2 milyar dolarlık anlaşma sağladı.
İngiltere tarafında bugün üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı. veriye göre çeyreklik bazda
%0,6 oranında bir büyüme gerçekleşirken yıllık bazda %2,2 büyüme gerçekleştirerek
beklentilerin hafif altında kaldı. İşletme yatırımlarına baktığımızda da %0,4 oranında azalma
olduğunu görüyoruz.
ALTIN
Sarı metal haftanın kapanış gününde de yatay seyrine devam ediyor. XAUUSD paritesi 1130 ve
1133 dar bandında fiyatlamaları takip ettik. ABD tarafında açıklanacak yeni konut satışları
değerli metal de hareketlilik yaşatabilir. Teknik olarak baktığımızda olası yukarı yönlü
hareketlenmelerde 1133,1136 ve 1142 direnç seviyeleri önem kazanabilir. Aşağı yönlü
hareketlenmelerde ise 1126,1123 ve 1117 destek seviyelerine dikkat 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.

GBPUSD
Sterlin Amerikan Doları karşısında üst üste 3.haftayı kayıpla geçmeye hazırlanıyor. Haftanın
son işlem gününde İngiltere’den büyüme rakamlarını takip ettik. İngiltere 3.çeyrekte çeyreklik
bazda yüzde 0,6 büyüme gösterdi. İngiltere’de 3.çeyrek cari açık ise 27,5 Milyar Sterlinlik
beklentiye karşın 25,5 Milyar Sterlin olarak gerçekleşti. Teknik olarak baktığımızda, aşağı yönlü
hareketlenmenin devamında 1,2210 ve 1,2150 destek noktaları görülebilir. Olası yukarı yönlü
toparlamalarda ise, 1,2310 ve 1,2350 direnç seviyeleri test edilebilir.

EURUSD
Haftanın son işlem gününe geldiğimizde piyasalardaki sakin seyir devam etti. Gün içerisinde
veri akışının zayıf olması paritenin dar bir bantta hareketlenmesine neden oldu. İtalya’da
sorunlu bankaların kurtarılmasına yönelik hükümetin destek vereceği haberleri ve Deutsche
Bank’ın ABD’de mortgage soruşturması kapsamında anlaşma sağlaması EURO bölgesi için
olumlu gelişmeler olarak gösterilebilir. Akşam saatlerinde ABD tarafından gelecek olan yeni
konut satışlar verisi parite üzerinde hareketlenmeye neden olabilir. Teknik olarak baktığımızda,
aşağı yönlü hareketlenmelerde 1,0400 ve 1,0350 destek noktaları görülebilir. Olası yukarı
yönlü hareketlenmelerde 1,0450 ve 1,0500 direnç seviyeleri test edilebilir.

USDTRY
Sakin seyir haftanın kapanış gününde de sürmekte. Yurtiçinde TÜİK tarafında açıklanan kasım
ayı konut satışlarında geride kalan seneye göre yüzde 25 ipotekli konut satışlarında ise yüzde
71 artış kaydedildiği belirtildi. İlerleyen saatlerde ABD tarafında açıklanacak olan yeni konut
rakamları kurda volatilite oluşturabilir. Teknik olarak baktığımızda olası yukarı yönlü
hareketlenmelerde 3.5160,3.5260 ve 3.5440 direnç seviyelerine dikkat edilebilir. Aşağı yönlü
hareketlenmelerde 3.5000,3.4900 ve 3.4730 destek seviyeleri önem kazanabilir.
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