Haftanın son işlem gününe gelirken sakin ve hacimlerin düşük olduğu bir hafta geçirdiğimizi
söyleyebiliriz. Küresel piyasalarda yaşanan tatil havası işlemlere de yansıdı. ABD tarafına
bakacak olursak yoğun bir akışı takip etmesek de hafta içinde açıklanan veriler Dolardaki
yükseliş isteğini destekledi. Ancak bu eğilim sınırlı kaldı ve Dolar bu hafta önemli para birimleri
karşısında değer kaybetti. Bu geri çekilme hareketi ise değerli metal altın için yükseliş
hareketlerini beraberinde getirdi. Altın haftayı kazançla geçmeye yönelirken petrol fiyatlarında
da yükseliş gördük.

ABD’ de veri akışı bugün kısmen sakin olacak. TSİ 17.45’te Chicago satın alma müdürleri
endeksi ve 21.00’de Baker Huges sondaj kuyusu verisi takip edilecek.

ABD’den dün yapılan açıklamada 35 Rus diplomatın ülkeyi yetmiş iki saat içinde terk etmeleri
gerektiği bildirildi. Başkanlık seçimlerinde siber saldırı iddiaları kapsamında yapılan açıklama
sonrasında ise Rus diplomatlar sınır dışı edildi.

Yurtiçinde anayasa görüşmeleri dün devam etti. TBMM Anayasa Komisyonu 9 gün süren
görüşmelerin ardından Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda değişiklik yapacak kanun teklifini
kabul etti. Bugün veri akışında ise saat 10.00’da ticaret açığı takip edilecek.
Küresel piyasalarda dikkat çeken bir diğer gelişme ise Euro’da yaşanan ani yükseliş oldu. Dün
algoritmik emirlerin devreye girmesi ile birlikte Euro Dolar karşısında %1,6 oranında sert bir
yükseliş gerçekleştirdi.

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.

EURUSD
Haftanın ve yılın son işlem gününde EURUSD paritesinde ABD tarafında bazı Rus diplomatlara
yönelik ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre verilmesi yukarı yönlü fiyatlamaları beraberinde
getirdi. Dolar endeksine baktığımızda dünü 102.650’lerde kapanırken bugüne 102.034’lerde
başlaması yaşanan gerginliğin endekse olumsuz etkisi olarak söylenebilir. Teknik olarak
baktığımız da olası yukarı yönlü hareketlenmelerde 1.0550 1.0600 ve 1.0655 direnç seviyeleri
test edebilir. Aşağı yönlü hareketlenmelerde 1.0500 1.0450 ve 1.0400 destek seviyelerine
dikkat edilebilir.
USDTRY
Yılın son işlem gününe girerken dün yurtiçi piyasada kasım ayı yabancı turist girişi sayısında bir
önceki dönemlerde olduğu gibi gerileme devam ederek yüzde -21.35 gelirken, tüketici güveni
rakamı da yüzde 70.52 gerçekleşerek bir önceki döneme göre yüzde -18.5 gerileme kaydedildi.
Anayasa görüşmelerinde ise komisyonunda da maddelik teklif kabul edildi. ABD tarafında ise
mal ticaret dengesi rakamlarında negatif derinlik artarken, işsizlik haklarında yararlanma
başvurularında beklentilerin üzerinde gelse de bir önceki dataya göre iyi bir rakam takip
gerçekleşti. Parite de yaşanan çekilmelerde ise ABD’nin Rus diplomatlara yönelik 72 saat içinde
ülkeden ayrılmaları istemesinin etkisi bulunmakta. Teknik olarak baktığımızda olası aşağı yönlü
hareketlenmelerde 3.5100 3.5000 ve 3.4750 destek seviyeleri test edilebilir. Yukarı yönlü
hareketlenmelerde 3.5260 3.5370 ve 3.5530 direnç seviyeleri önem kazanabilir.
XAUUSD
Son 10 ayın en düşük seviyesinden toparlanan altın ABD ve Rusya arasında yaşanan gerginlikle
beraber kazançlarını genişletti. ABD tarafından dün gelen işsizlik haklarından yararlanma
başvuruları 10 bin kişi azalarak 265 bin olarak gerçekleşti. Gün içerisinde ise ABD tarafından
gelecek olan Chicago Satın Alma Müdürleri Endeksi altın fiyatlarında hareketlenmelere neden
olabilir. Teknik olarak baktığımızda, 1164 direnç seviyesine yakın seyrini sürdüren altın bu
seviyenin aşılması durumunda 1170 ve 1175 direnç noktaları test edilebilir. Aşağı yönlü
hareketlenmelerde ise, 1152 ve 1145 destek noktaları görülebilir.
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