Geçtiğimiz hafta ABD’de FED tarafından 25 baz puanlık bir faiz artışı yapıldığını gözlemlemiştik.
Bir yıl aradan sonra alınan bu karar FED’in daha fazla para sıkılaştırmasına gideceğine dair
beklentileriyle küresel piyasalarda doların güç kazanmasına neden olmuş ve dolar endeksi
103.00 seviyesinin üzerine çıkmıştı. Hafta başlangıcında ise Çin’in ABD’ye ait insansız hava
aracını alıkoyması ile jeopolitik riskin artması doların değer kaybıyla haftaya başlamasına
neden olmakta. Özellikle bu yaşanan durum sarı metalin değer kazanmasına destek oldu.
Avrupa bölgesinde ise İtalya tarafında sorunlu kredi miktarının artmasıyla yaşanan bankacılık
krizini toparlamak adına 15 milyar Euro’luk kurtarma paketi hazırlıyor. İtalya bankalarının
sorunlu kredi miktarının 360 milyar Euro’ya ulaşması ciddi bir sorunu ortaya koymakta. Bu
konuyla ilgili gelecek adımlar Euro para birimi için olumlu karşılanabilir. Gün içerisinde
Almanya tarafında açıklanacak olan ifo iş iklimi endeksi ve FED Başkanı Yellen’ın konuşması
EURUSD paritesinde volatilite oluşturabilir.
Yurtiçine geldiğimizde ise hafta sonu yaşadığımız acı terör olayının TL üzerinde olumsuz bir
durum oluşturmadığını söyleyebiliriz. Bu hafta TCMB tarafında faiz kararı açıklaması gelecek.
Kasım ayında toplantı öncesinde küresel anlamda güç kazanan dolar kurda rekor seviyeleri
görmemize neden olmuştu ve bu yüksek kura müdahale amacıyla Merkez Bankası bir hafta
vadeli repo faiz oranı yüzde 7,50 den yüzde 8,00’e, gecelik faiz oranlarını yüzde 8,25’den
yüzde 8,50’e çıkarmış ve politika faizini yüzde 7,25 seviyesinde sabit tutmuştu. Faiz kararı
öncesi döviz kuru TCMB için alacağı karara büyük bir etmen olacaktır.
Petrol tarafında ise Opec ve Opec dışı üretim yapan ülkelerin anlaşması sonrası değer kazanımı
yaşayan petrol fiyatları FED faiz kararı ardından değer kaybı yaşamıştı. Yeni hafta da ise ABD ve
ÇİN arasındaki gerginliğin dolara değer kaybettirmesi petrol fiyatlarını da yeni hafta da değer
kazanımı oluşturdu.

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.

XAUUSD
Sarı metal üst üste 6. haftayı da kayıp geçmesinin ardından bir miktar toparlanma hareketi
gösteriyor. FED’in faiz artırımı sonrası üzerindeki satış baskısın aratan sarı metal tepki
alımlarıyla beraber yeni haftaya alıcılı başladığını gözlemledik. Gün içerisinde sarı metal
üzerinde harekete neden olacak veri bulunmazken akşam saatlerinde FED Başkanı Janet
Yellen’ın konuşacak olması sarı metal üzerindeki volatiliteyi artırabilir. Teknik olarak
baktığımızda, yukarı yöndeki hareketlenmesini sürdürmesi durumunda sarı metalde 1140 ve
1145 direnç noktaları test edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlenmelerde ise 1136 ve 1133
destek noktaları görülebilir.
EURUSD
Geçtiğimiz hafta FED’in faiz artırımı ile birlikte satış baskısı altında geçiren EURUSD paritesi
yeni haftaya bir miktar alıcı seyir ile başlıyor. Gün içerisinde pariteyi etkileyecek verilere
bakacak olursak, Almanya ‘dan Ifo iş iklimi endeksi ilk olarak karşımıza çıkmaktadır. Akşam
saatlerinde ise FED Başkanı Janet Yellen konuşması parite üzerinde hareketlenmelere neden
olabilir. Teknik olarak baktığımızda, yukarı yönlü hareketlenmelerinin devamında 1,0470 ve
1,0510 direnç seviyeleri test edilebilir. Aşağı yönlü hareketlenmelerde ise, 1,0450 ve 1,0420
destek seviyeleri görülebilir.
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