Küresel piyasalarda tatil havası iyiden iyiye kendini gösteriyor. Hafta boyunca oldukça sakin
seyreden piyasalarda aynı seyir hafta kapanışına kadar da devam edecek görünüyor.
Hafta başından beri ABD’de oldukça sakin bir hava hakim. Bugün ise gözler açıklanacak üçüncü
çeyrek büyüme verisinde olacak. Geçtiğimiz ay %3,2 büyüme oranı yakalayan ABD ekonomisi
için bu ay da piyasa beklentisi %3,3 oranında artış olması yönünde. Geçtiğimiz hafta faiz
artırımına giden Fed için enflasyon, büyüme ve istihdam verileri oldukça yakından takip
ediliyor. Bu noktada iyi bir büyüme oranını işaret eden veri Fed için olumlu bir tablo
oluşturabilir. Aynı zamanda piyasalarda da 2017’de Amerikan ekonomisinin seyrine yönelik
beklentileri şekillendireceği için büyüme verisi bugün önemli olacak. Günün diğer önemli verisi
de çekirdek dayanıklı mal siparişleri. Kasım ayında güçlü bir veri takip etmiştik. Bu ayki beklenti
ise bir önceki veriye göre bir miktar düşüş olması yönünde. Haftalık olarak takip ettiğimiz
işsizlik haklarından yararlanma başvuruları ve çekirdek kişisel tüketim giderleri verileri de
dikkat edeceğimiz diğer veriler olacak.
Euro Bölgesi tarafında takip edilecek çok fazla bir veri bulunmamakla birlikte İngiltere’de
üçüncü çeyrek büyüme verileri takip edilecek. Aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası aylık
raporu yayınlanacak.

USDTRY
TCMB faiz kararı sonrası sakin bir kur gözlemlemekteyiz. Dün yurtiçinde açıklanan tüketici
güveni rakamı bir önceki döneme göre gerileme kaydedildi. ABD tarafında ise mevcut ev ve
konut satışları da beklentilerin aksine ilerleme olduğu açıklandı. Bugüne baktığımızda çekirdek
dayanıklı mal siparişleri, büyüme rakamları ve işsizlik haklarında yararlanma başvuruları kurda
volatilite oluşturabilir. Teknik olarak baktığımızda olası yukarı yönlü hareketlenmelerde
3.5150,3.5230 ve3.5340 destek seviyeleri önem kazanabilir. Aşağı yönlü hareketlenmelerde ise
3.5030,3.4900 ve 3.4730 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.

EURUSD
Dün veri açısında sakin geçen günde ABD tarafından mevcut ev satışları ve mevcut konut
satışları verilerini takip ettik. Mevcut ev satışları Kasım ayında 5,50M olan beklentinin üzerinde
5,61M olarak gerçekleşti. Mevcut Konut satışları ise, %1,0 daralma beklenirken %0,7 artış
kaydetti. Gün içerisinde açıklanacak verilere bakacak olursak ABD’den gelecek olan 3.Çeyrek
büyüme verileri parite üzerinde hareketliliğe neden olabilir. Ayrıca öğlen saatlerinde ECB’nin
aylık raporu yayınlanacak. Teknik olarak baktığımızda, Güne alıcılı bir seyir ile başlayan
EURUSD paritesinde yukarı yönlü hareketlenmenin devamında 1,0460 ve 1,0500 direnç
noktaları test edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlenmelerde ise, 1,0420 ve 1,0390 destek
noktaları görülebilir.
HAM PETROL
Opec ve diğer üretim yapan ülkelerin anlaşması ile değer kazanan petrol fiyatları FED faiz
kararı ile kayıp yaşamıştı. Özel sektör stoklarında azalış ile beraber tekrar fiyatlarda
toparlanma görsek de, akşam saatlerinde açıklanan Amerika ham petrol stoklarında
beklentilerin aksine stokların artması fiyatlarda aşağı yönlü hareketlenmeleri getirdi. Teknik
olarak baktığımızda olası aşağı yönlü hareketlenmelerde 52.00,51.40 ve 50.60 destek
seviyelerine dikkat edilebilir. Yukarı yönlü hareketlenmelerde ise 53.00,53.50 ve 54.00 direnç
seviyeleri önem kazanabilir.
XAUUSD
Dolar endeksindeki geri çekilme ve İtalyan bankalarına yönelik riskler altın fiyatlarını yukarı
yönlü hareketlenmesine neden olurken, ABD tarafından gelen verilerin beklentilerin üzerinde
olması altın fiyatlarında satış baskısının hala geçmediğinin göstergesidir. Gün içerisinde ABD
tarafından gelecek olan büyüme rakamları altında volatiliteyi artırabilir. Teknik olarak bakacak
olursak, aşağı yönlü hareketlenmesinin devamında 1126 ve 1122 destek noktaları görülebilir.
Yukarı yönlü toparlanmalarda ise, 1132 ve 1138 direnç seviyeleri test edilebilir.
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