Küresel piyasalarsa sakin seyir devam ederken bugün yurtiçinde yaşanan haber akışlarına bakalım. Öncelikli
olarak 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
küçülmeyi işaret ediyor. Revize edilmeden önce %1,8 oranında bir küçülme oranı açıklanmıştı. Mal ve hizmet
ihracatında daralma %7’den %9,2 oranına, ithalattaki artış da %4,3’ten %2,4’e revize edildi. Öte yandan TCMB
para politikası toplantı özetinde yer alan ifadeler dikkat çekiyor. PPK özetinde yer alan bilgilere göre yapılan
vergi ayarlamalarının Aralık ayı enflasyonunda yukarı yönlü etki yaratacağı belirtiliyor. Buna göre gıda ve enerji
gruplarının yanı sıra tütün ürünlerine yönelik yapılan vergi ayarlamalarının enflasyonu yukarı yönlü
hareketlendireceğine dikkat çekildi. Temmuz ayında yaşanan olaylar ve bayram tatillerinin uzaması ile yaşanan
iş günü kaybı gibi etkiler ayıklandığında üçüncü çeyrekte sınırlı daralma değil sınırlı bir büyüme kaydedildiği
tahmini yer aldı. PPK özetinde Kasım ayına ilişkin tüketici fiyatlarının %0,52 arttığı ve enflasyonun ise %7
olduğu hatırlatıldı.

Avrupa tarafında veri akışı olmadı. Ancak geçtiğimiz hafta da sıkça konuştuğumuz İtalya bankacılığına yönelik
endişeler seyrini sürdürüyor. Avrupa Merkez Bankası’nın yaptığı araştırmaya göre Monte dei Paschi’nin
bilançosunu desteklemek adına 8,8 milyar Euro’luk sermayeye ihtiyacı olduğu söyleniyor. AMB’ye göre Monte
dei Paschi’nin likiditesi kötüleşse de banka hala borcunu ödeme gücüne sahip.

Yaşanan fiyatlamalara baktığımız zaman ise Dolar ve petrol fiyatlarında yükseliş gerçekleştiğini görüyoruz. Altın
fiyatlarında yaşanan yükseliş hareketi de oldukça dikkat çekici. Noel tatili ardından güne yükselişle başlayan
değerli metal 1150 seviyelerini test etti.

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.

HAM PETROL
Güne aşağı yönlü hareketlenmeler ile başlayan petrol gün ortasından itibaren yukarı yönlü hızlı bir yükseliş
gösterdi. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khaid Al-Falih yaptığı açıklamada, üretim kısıntısının aşırı arz
durumunda olan petrol piyasasının dengelenmesiyle beraber toparlanmaya hazırlandığını kaydetti. Teknik
olarak baktığımızda, 53,50 direncine kadar yükseliş gösteren ham petrol buralarda kalıcılığın sağlanması
durumunda 53,70 ve 54,00 direnç noktaları test edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlenmelerde 53,30 ve 53,15
destek noktaları görülebilir.
ALTIN
Sarı metalde gün içerisinde yüzde 1.5’e yakın değer kazanımı yaşadı. Hacimlerin düşük olmasına rağmen
altında yaşanan talepler 1150 seviyesine kadar yükselişleri beraberinde getirdi. ABD tarafında açıklanacak olan
tüketici güveni rakamları 1140 seviyesinde seyreden değerli metalde hareketlilik oluşturabilir. Teknik olarak
baktığımızda olası yukarı yönlü hareketlenmelerde 1144,1150 ve 1154 direnç seviyelerine dikkat edilebilir.
Aşağı yönlü hareketlenmelerde ise 1135,1132 ve 1128 destek seviyeleri önem kazanabilir.
USDTRY
Paritede sınırlı da olsa yukarı yönlü hareketlenmelerin yaşandığını takip ettik. TCMB para politikası kararı
özetiyle ilgili yapılan açıklamada önümüzdeki dönem alınacak kararların enflasyon görünümüne bağlı
olunacağı ve kamunun büyümeye katkısının yatırım kaynaklı devam edeceği tahminlerinin olduğu belirtildi.
Bunlara ek olarak kurul sadeleşmenin uygun zamanda tamamlanması görüşünü koruduğunu kamuoyuna
sundu. Gün içerisinde TÜİK, Türkiye üçüncü çeyrek mevsim etkisinden arındırılmış büyüme rakamının yüzde 2.7 olduğunu açıkladı. Amerika tarafında tüketici güveni rakamlarını bekliyor olacağız. Teknik olarak
baktığımızda olası yukarı yönlü hareketlenmelerde 3.5245,3.5320 ve 3.5435 direnç seviyeleri önem
kazanabilir. Aşağı yönlü hareketlenmelerde ise 3.5165,3.5080 ve 3.5000 destek seviyelerine dikkat edilebilir.
EURUSD
Dün kapalı piyasalar sonrası EURUSD paritesi gün içerisinde sakin seyrini sürdürdü. EURO Bölgesinden İtalyan
bankalarına yönelik haberler gelmeye devam ediyor. Avrupa Merkez Bankası’nın hesaplamalarına göre Banca
Monte dei Paschi’nin bilançosunu desteklemek adına 9,2 Milyar dolarlık sermayeye ihyacı olduğu bildirildi.
Akşam saatlerinde ABD tarafından gelecek olan Conference Board tüketici güveni verisi parite de
hareketlenmelere neden olabilir. Teknik olarak baktığımızda, yatay bir görünüm içerisinde bulunan paritede
aşağı yönlü hareketlenmelerde 1,0430, 1,0400 ve 1,0370 destek seviyeleri görülebilir. Olası yukarı yönlü
toparlanmalarda ise, 1,0450 ve 1,0480 ve 1,0500 direnç noktaları test edilebilir.
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