Piyasalarda gün boyu önemli fiyat hareketlerinin yaşandığını takip ediyoruz. Dolar endeksinde
Fed tutanakları sonrası önemli bir geri çekilme hareketi gördük. 101 seviyelerine gerileyen
dolar endeksi gün içi fiyatlamalarda ise tekrar 102,00 seviyelerinin üzerine çıktı. Gün içinde
özel sektör istihdam(ADP) açıklandı. Geçtiğimiz ay 216 bin olarak açıklanan ADP için bu ay
piyasa beklentisi 170 bin seviyelerinde oluşmuştu. Açıklanan veri ise 153 bin ile beklentilerin
altında kalırken Aralık ayı verisi ise 215 bin olarak revize edildi. Fiyatlamalarda ise olumsuz bir
algının oluşmadığını görüyoruz. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları 235 bin ile 8 haftanın en
düşük seviyesinde açıklandı.

Euro Bölgesi’nde önemli bir veri akışı bulunmazken İngiltere’de Hizmet PMI verisi açıklandı.
56,2 olarak açıklanan PMI önemli bir yükseliş kaydetti. Son dönemlerde İngiltere tarafında
açıklanan verilerin ekonomik görünüme dair iyi bir toparlanmayı işaret ettiğini söylemek
mümkün.

Petrol piyasasında ise fiyatlamalar yukarı yönlü hareketi gösterdi. ABD’de açıklanacak olan
ham petrol stoklarında piyasa beklentileri stoklarda azalma olacağı yönünde. Bununla birlikte
petrol fiyatları da yükseliş eğiliminde seyrediyor.

Yurtiçi gündemde ise değer kaybını bir türlü durduramayan Türk Lirası ve yeni rekorlara koşan
kur oldukça önem arz ediyor. Bugün 3,64 seviyelerine kadar yükselen Dolar Türk Lirası kuru
TL’nin değer kaybının ne kadar derinleştiğini gösteriyor. TCMB bugün geçtiğimiz hafta itibari ile
net uluslararası rezervlerini 35 milyar 484 milyon Dolar olarak açıkladı.

(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 derlenmiş olup yatırım danışmanlığı kapsamında değildir 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.)
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XAUUSD
Dün akşam FOMC tutanaklarının açıklanmasının ardından kazançlarını genişleten altında gün
içerisinde kar satışlarıyla birlikte geri çekilme yaşandığını gözlemledik. ABD tarafından gelen ADP özel
kesim tarım dışı istihdam rakamları 175 bin olan beklentinin altında 153 bin olarak gerçekleşti. Gelen
veriler altın fiyatlarında destek oluşturdu diyebiliriz. Teknik olarak baktığımızda, yukarı yönlü
hareketlenmelerde 1178, 1183 ve 1186 direnç seviyeleri test edilebilir. Aşağı yönlü
hareketlenmelerde ise, 1174, 1170 ve 1167 destek noktaları görülebilir.
USDTRY
Güne yatay bir seyir ile başlayan USDTRY kuru ilerleyen saatlerde artan jeopolitik riskler ve kredi
derecelendirme kuruluşu Fitch’in kredi notunu düşürebileceğine yönelik beklentiler TL üzerinde baskı
unsuru oluşturdu. TCMB’nin net uluslararası rezervleri 30 Aralık haftasında 35,5 Milyar dolar olarak
gerçekleşti. Teknik olarak baktığımızda, yukarı yönlü hareketlenmelerde 3,6270 üzerinde kalıcılık
sağlanması durumunda 3,6400 ve 3,6500 direnç seviyeleri test edilebilir. Aşağı yönlü
hareketlenmelerde ise, 3,6110, 3,6020 ve 3,5925 destek noktaları görülebilir.
EURUSD
Dün açıklanan tutanaklar sonrası gevşeyen dolar ile güç kazanan EURUSD paritesi, gün içerisinde dolar
endeksindeki hareketlenmelerle sınırlıda olsa geri çekilmeler yaşadı. Amerika tarafında açıklanan ADP
tarım dışı istihdam dataları beklentilerin altında 153K olarak açıklanması kurda yukarı yönlü
hareketlenmelere destek oldu diyebiliriz. Teknik olarak baktığımızda olası aşağı yönlü
hareketlenmelerde 1.0500 1.0450 ve 1.0400 destek seviyelerine dikkat edilebilir. Yukarı yönlü
hareketlenmelerde ise 1.0575 1.0655 ve 1.0700 direnç seviyeleri test edilebilir.
GBPUSD
FOMC tutanakları ile dolar da yaşanan değer kayıpları Pound’un güçlenmesini sağlamıştı. Doların gün
içerisinde toparlanmasıyla beraber ise GBPUSD kurunda aşağı yönlü hareketlenmeleri takip ettik.
İngiltere de PMI datalarının beklentilerin üzerinde gelerek yüzde 56.2 açıklanması ve ABD tarafında
ADP tarım dışı istihdam datasının beklentilerin altında kalarak 153K kaydedilmesi paritenin tekrardan
alıcılı seyretmesine destek oluşturdu. Teknik olarak baktığımızda olası yukarı yönlü hareketlenmelerin
devamında 1.23750 1.24300 ve 1.25100 direnç seviyeleri önem kazanabilir. Aşağı yönlü
hareketlenmelerde ise 1.23000 1.22440 ve 1.22000 destek seviyeleri test edilebilir.
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Görsellerin üzerine Tıklayarak İstediğiniz İşlemi Gerçekleştirebilirsiniz…
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