Dün küresel piyasalarda birçok ülke piyasası Noel tatili nedeniyle kapalıydı. Hacimlerde sene
sonu olmasıyla yaşanan düşük seyir devam etti. Tatil nedeniyle fiyatlamalarda oldukça sakin
seyretti. Yılın son haftasını muhtemelen bu seyirde bitireceğiz gibi görünüyor. Ancak bu tatil
havasından kaynaklı piyasalarda da karışık bir seyir görüyoruz. Asya piyasalarında Japon
Yeni’nin Dolar karşısında değer kazanması ile birlikte Japonya hisse senetlerinde düşüş
yaşandı.

Bugün günün ilk saatleri ile birlikte Japonya’dan enflasyon ve hane halkı harcamaları verileri
açıklandı. enflasyon oranına baktığımızda %-0,6 oranında bir düşüşle dokuz aydır gerilemeyi
işaret ediyor. Bu sonuç da bize enflasyon hedeflerine ulaşma konusunda Japonya’nın yaşadığı
zorlu durumu gösteriyor. Hane halkı harcamalarına baktığımızda ise Kasım ayında %-0,6
oranında bir gerileme mevcut. Çin tarafına geldiğimizde ise Kasım ayında sanayi şirketlerinin
karlarının geçen yılın aynı dönemine göre %14,5 oranında arttığını görüyoruz. Artan kömür ve
metal fiyatlarının yükselişe önemli ölçüde katkı yaptığını söyleyebiliriz.

Yurtiçine bakacak olursak aynı sakin seyrin devam ettiğini söyleyebiliriz. Dün açıklanan reel
kesim güveninde Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 5,3 puan azalma yaşanarak 98,4
seviyesine gerileme mevcut. Kapasite kullanım oranın da ise %76,4’ten %76,5 seviyesine hafifi
bir yükseliş var. Siyasi gündemde ise Anayasa değişikliğe ilgili kanun teklifinin birinci ve ikinci
maddeleri dün TBMM Anayasa Komisyonu tarafından kabul edildi.

Bugün veri akışında oldukça sakin bir seyir varken ABD’den gelecek Conference Board Tüketici
güveni takip 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.

EURUSD
Noel tatilinin etkisi piyasalara hakim olmaya devam ediyor. Sakin bir görünüm devam ediyor.
Bugün için kurda hareketlilik oluşturabilecek Amerika tarafında Conference Board Tüketici
Güveni rakamlarını takip ediyor olacağız. Teknik olarak baktığımızda olası aşağı yönlü
hareketlenmelerde 1.0440,1.0400 ve 1.0370 destek seviyelerine dikkat edilebilir. Yukarı yönlü
hareketlenmelerde ise 1.0470, 1.0500 ve 1.0540 direnç seviyeleri önem kazanabilir.

ALTIN
Dün Noel tatili sebebiyle kapalı olan piyasalardan dolayı işlem hacimlerinin düşük olduğunu
gözlemledik. Bugün ABD piyasaları açılıyor yalnız veri açısından yine sakin geçiyor olacak.
Akşam saatlerinde gelecek olan S&P/CS Konut Fiyat Endeksi ve Conference Board Tüketici
Güveni verisi altın fiyatlamalarında bir miktar hareketlenmelere neden olabilir. Yukarı yönlü
hareketlenmesini devam ettirmesi durumunda altında 1142 ve 1145 direnç seviyeleri test
edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlenmelerde ise, 1135 ve 1132 destek noktaları görülebilir.

USDTRY
Kurda dün açıklanan kapasite kullanım oranı bir önceki döneme göre yüzde 0.1 artış kaydetse
de imalat güveni rakamlarında bir önceki döneme göre yüzde 5.3 gerileme yaşandığını takip
ettik. Bugüne baktığımızda yurtiçinde anayasa görüşmeleriyle gelebilecek açıklamalar kurda
hareketlilik oluşturabilir. Amerika tarafında ise tüketici güveni rakamlarını gözlemliyor olacağız.
Teknik olarak baktığımızda olası aşağı yönlü hareketlenmelerde 3.5180,3.5245 ve 3.5320
direnç seviyeleri önem kazanabilir. Aşağı yönlü hareketlenmelerde ise 3.5080,3.5000 ve
3.4950 destek seviyelerine dikkat edilebilir.
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