Hafta boyunca sakin seyrin devam ettiğini görüyoruz. Noel tatili, yeni yıl derken küresel olarak
da tatil havası iyice hakim olmaya başladı. Dün yurtiçinde TÜİK’ten gelen büyümeye yönelik
revizyonları takip ettik. TÜİK’in internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre Türkiye ekonomisi
üçüncü çeyrek büyümesi mevsim etkisinden arındırılmış olarak %2,7 oranında küçüldü. Revize
edilmeden önce %1,8 oranında bir küçülme oranı açıklanmıştı. TCMB para politikası toplantı
özetinde ise yapılan vergi ayarlamalarının Aralık ayı enflasyonunda yukarı yönlü etki yaratacağı
belirtiliyor.

Dün ABD’de sakin veri gündeminin arasında Conference Board Tüketici Güveni açıklandı.
Veriye göre ABD’de tüketici güveni önceki aya göre 4,3 puan artarak 113,7 seviyesine geldi.
Böylece tüketici güveni 2001 yılından beri en yüksek seviyeye gelmiş oldu. Ayrıca raporda yer
alan beklentiler endeksi 94,4 seviyesinden 105,5’e yükselerek son 13 yılın zirvesine çıktı.

Değerli metal Altın yükselişini üçüncü güne taşırken petrol fiyatlarında da yükseliş devam etti.
Günün ilk saatlerinde Japonya’dan veriler takip ettik. Sanayi üretimi Kasım ayında %1,5
oranında düşüş gösterdi. Perakende satışlarda ise %1,7 oranında oldukça iyi bir yükseliş var.

Veri akışının oldukça sakin geçeceği yeni günde İngiltere tarafında ipotek onayları açıklanırken
ABD’de askıdaki konut satışları takip edilecek. Yine satış rakamlarındaki değişikliği ölçen kırmızı
kitap verisi de önemli olabilir.

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
Dünü veri açısından sakin geçirmemize rağmen ABD tarafından Conference Board Tüketici
Güveni verisini takip ettik. Aralık ayı tüketici güveni beklentisi 109,0 olmasına karşın 113,7
olarak açıklandı. Gelen rakamlar son 15 yılın en yüksek seviyesine ulaşılmış oldu. Gün
içerisinde açıklanacak verilere bakacak olursak ABD’den gelecek ola Askıdaki konut satışları
verisi parite üzerinde hareketlenmelere neden olabilir. Teknik olarak baktığımızda, yukarı
yönlü hareketlenmesini sürdüren paritede 1,0480, 1,0500 ve 1,0530 direnç seviyeleri test
edilebilir. Aşağı yönlü hareketlenmelerde ise, 1,0460, 1,0440 ve 1,0400 destek noktaları
görülebilir.
ALTIN
Altın geçtiğimiz haftadan bu yana değer kazanımını sürdürüyor. Tatil nedeniyle hacimlerin
düşük olmasına rağmen altında yaşanan talepler ile 1150 seviyelerine kadar yükseliş sağladık.
Gün içerisinde ABD’den gelecek olana askıdaki konut satışları verisi altın fiyatlamaları üzerinde
etkili olabilir. Teknik olarak bakacak olursak, 1142 direnç seviyesine yakın seyrini sürdüren altın
bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 1151 ve 1156 direnç seviyeleri test
edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlenmelerde ise, 1135 ve 1132 destek noktaları görülebilir.
USDTRY
Küresel anlamada süren sakinlik hem ABD hem de yurtiçi tarafta seyrini sürdürmeye devam
ediyor. Dün yurtiçinde TCMB PPK özeti açıklandı. TÜİK ise üçüncü çeyrek büyüme verisini %1,8
oranından %2,7 oranında küçülmeye revize etti. Paritede ise kademeli olarak yükseliş birkaç
gündür kendini gösteriyor. Bugün ABD’de açıklanacak askıdaki konut satışları kur üzerinde
hareketlilik yaratabilir. Teknik olarak bakacak olursak yukarı yönlü hareketlerin devamında
3,5230 3,5270 ve 3,5320 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Aşağıda ise 3,5180 3,5140 ve
3,5070 seviyeleri destek niteliğinde olabilir.

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
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yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

YARARLANILAN KAYNAKLAR:
NTV PARA,
BUSINESSHT,
TRINVESTING
BLOOMBERGHT,
A1 CAPITAL ARŞİVİ
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU.

Görsellerin üzerine Tıklayarak İstediğiniz İşlemi Gerçekleştirebilirsiniz…
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