Küresel piyasalarda yılsonunun da yaklaşması ile birlikte işlem hacimlerinde yaşanan düşüş
dikkat çekiyor. Oldukça sakin fiyatlamaların yaşandığı piyasalarda veri akışının da sakin
seyrediyor olması etkili oluyor.
Bugün veri akışına baktığımız zaman ilk olarak Japonya’dan açıklanan ticaret verilerini takip
ettik. İthalat ve ihracat rakamlarında piyasa beklentisinin aksine bir iyileşme görüyoruz. Ticaret
dengesinde ise beklentilerin karşılanamadığını söyleyebiliriz. Almanya tarafında açıklanan İfo iş
iklimi endeksi 111,0 ile beklentilerin üzerinde açıklandı.
ABD tarafında veri akışı oldukça sakindi. Akşam saatlerinde konuşma yapacak olan Fed Başkanı
Yellen’ın açıklamaları merakla bekleniyor. Geçen hafta yapılan FOMC toplantısının ardından ilk
defa konuşacak olan Yellen’ın para politikası konusunda söyleyeceği şeyler piyasalarda
hareketlilik yaratabilir. Ancak FOMC toplantısında zaten önemli açıklamalar yapan Yellen’ın
bugünkü konuşmasında yine aynı çerçevede kalması hareketliliği sınırlı bırakabilir.
Yurtiçinde ise gözler yarına çevrildi. Yarın TCMB PPK toplantısını gerçekleştirecek. Geçtiğimiz
ay yapılan toplantıda faiz artırımına giden TCMB sonrası yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmeler
kurda tansiyonu düşürmedi. Geçen hafta gerçekleştirilen Fed sonrası 2017 için 3 faiz artırımı
beklentileri oluştu. Bu noktada yurtiçinde de küresel ekonomiye ayak uydurulması gerektiği
düşüncesi ile beklentiler oluştu. Yarınki toplantıda piyasa beklentisi tekrardan 25 baz puanlık
bir faiz artırımının gelmesi yönünde. Beklentilere paralel bir karar çıkması Türk Lirası lehine
fiyatlamalar yaratarak Dolar Türk Lirası kurunda istenilen gevşemeleri beraberinde getirebilir.
Faizlerin sabit bırakılması ise çok olumlu algılanmayacaktır. Kısacası piyasanın kurda yönü
belirlemek için bekleyiş içinde olduğunu söyleyebiliriz.

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.

ALTIN
FED faiz artırımı kararı sonrası değer kaybeden sarı metal yeni haftada risk iştahının artmasıyla
güç kazanımı ile haftaya başlangıç yaptı. ABD ve ÇİN arasında yaşanan gerginlik güvenilir liman
özelliği taşıyan altına talebin artmasına neden oldu. Akşam saatlerinde FED Başkanı Yellen’nın
yapacağı konuşma kurda hareketlilik oluşturabilir. Teknik olarak baktığımızda olası yukarı yönlü
hareketlenmelerde 1141,1150 ve 1154 direnç seviyeleri önem kazanabilir. Aşağı yönlü
hareketlenmelerde ise 1135,1130 ve 1124 destek seviyelerine dikkat edilebilir.

USDTRY
ABD’nin insansız deniz aracının Çin tarafından alıkonulması dolar endeksinde geri çekilmelere
yaşanmasını sağladığını belirtebiliriz. Sonrasında ise endeksin toparlanması USDTRY paritesinin
yatay seyretmesine neden olmakta. Akşam saatlerinde FED başkanı Yellen’nın konuşması
kurda volatilite oluşturabilir. Yurtiçinde ise TCMB’nin yarın açıklanacak olan faiz kararını
beklemekteyiz. Teknik olarak baktığımızda olası yukarı yönlü hareketlenmelerde 3.5165,3.5290
ve 3.5430 direnç seviyeleri önem kazabilir. Olası aşağı yönlü hareketlenmelerde ise
3.5000,3.4870 ve 3.4735 destek seviyelerine dikkat edilebilir.

EURUSD
Çin’in ABD’ye ait insansız deniz aracına el koymasının ardından dolar endeksinde geri çekilme
yaşadık. Bu geri çekilmeyle beraber EURUSD’de toparlanma hareketleri gözlemlendi. Gün
içerisinde ilk olarak Almanya’dan Ifo iş ikimi endeksi verisini takip ettik. Ifo iş iklimi endeksi
beklentinin hafif üzerinde 111,0 olarak gerçekleşti. ABD tarafından gelecek olan Hizmet PMI
rakamları pariteye bir miktar hareket kazandırabilir. Ardından akşam saatlerinde FED Başkanı
Janet Yellen konuşma gerçekleştiriyor olacak ve parite üzerinde volatiliteyi artırabilir. Teknik
olarak baktığımızda, 1,0420 destek seviyelerinden toparlanma gösteren parite de yukarı yönlü
hareketin devamında 1,0450 ve 1,0470 direnç noktaları test edilebilir. Aşağı yönlü
fiyatlanmalarda 1,0420 ve 1,0370 destek noktaları görülebilir.
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