Küresel piyasalarda sakin seyreden hafta içinde Dolardaki yükseliş eğilimi, petrol fiyatlarında ki
yukarı yönlü hareket kendini gösterdi. Bugün ise bir miktar geri çekilme yaşayan Dolar endeksi
değerli metal Altın için yükseliş fırsatı yarattı. Euro ve Yen Dolar karşısında yükseldi.
Gün içinde ABD’den mal ticaret dengesi ve haftalık işsizlik haklarından yararlanma başvuruları
takip edildi. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları 265 bin ile 264 binlik piyasa beklentisinin hafif
altında kaldı. Mal ticaret dengesine baktığımız zaman ise Kasım ayında -65,30B ile
beklentilerden daha fazla gerileme gösterdi.
Yurtiçinde BBDK Ocak-Kasım döneminde bankacılık sektörü toplam karını 35 milyar TL olarak
açıkladı. Bir önceki dönem karı ise 23,9 milyar TL idi. Yine Ocak-Kasım döneminde bankacılık
toplam varlıkları 2,7 trilyon TL oldu, önceki dönem ise 2,35 trilyon TL gerçekleşmişti. Öte
yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu bugün asgari ücrete yapılan
zammı açıkladı. 2017 için asgari ücret brüt 1777,50 nette ise 1404 TL olarak belirlendi. Ücrete
totalde %8 oranında zam yapılmış oldu. Bugün Rusya tarafında Putin, Rusya ve Türkiye’nin
ateşkes konusunda anlaştığını teyit etti. Ateşkesin 30 Aralık gecesi başlaması bekleniyor. Rusya
ve Türkiye garantör ülke olarak süreçte yer alacak.
Yurtiçinde takip ettiğimiz yabancı turist girişi verisi %-21,35 oranında azalışı işaret etti. TÜİK
tarafından açıklanan ekonomik güven endeksine baktığımız zaman ise Aralıkta bir önceki aya
göre %18,5 oranında bir azalma gerçekleşerek 86,55’ten 70,52 oranına gerileme gerçekleşti.
Diğer taraftan TCMB’den yapılan açıklamada merkezin brüt rezervlerinin 95,7 milyar dolara
gerilediği görülüyor.

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
Dolar endeksindeki geri çekilmeyle beraber EURUSD paritesinde yukarı yönlü toparlanma
gözlemledik. ABD’den gün içerisinde gelen işsizlik haklarından yararlanma başvurularını takip
ettik. Başvurular 10 bin kişi azalarak 265 bin olarak gerçekleşti. Teknik olarak baktığımızda,
1,0450 destek noktasının üzerinde fiyatlamalar gerçekleştiren paritede yukarı yönlü
hareketinin devamında 1,0470, 1,0500 ve 1,0530 direnç seviyeleri test edilebilir. Aşağı yönlü
hareketlenmelerde ise 1,0430, 1,0400 ve 1,0360 destek noktaları görülebilir.
USDTRY
Yurtiçinde sabah saatlerinde kasım ayına dair yabancı turist giriş rakamları yüzde 21.35 ve
tüketici güveni rakamlarında yüzde 18.5 gerileme yaşandığı açıklandı. Rusya tarafında yapılan
açıklamada Rusya, Türkiye ve İran Suriye’de ateşkes için anlaştığı belirtildi. Ateşkesin
sağlanması jeopolitik risklerin azalması adına önemli bir ilerleme denilebilir. Amerika tarafında
ise mal ticaret dengesi beklentilerin aksine bir önceki döneme göre daha da gerileyerek 65,30B gerçekleşti. İşsizlik haklarında yararlanma başvurularında ise beklentilerin üzerinde
gelse de bir önceki döneme göre iyi gerçekleşerek 265K açıklandı. Teknik olarak baktığımızda
olası aşağı yönlü hareketlenmelerde 3.5290 3.5200 ve 3.5040 destek seviyeleri önem
kazanabilir. Yukarı yönlü hareketlenmelerde ise 3.5350 3.5430 ve 3.5515 direnç seviyeleri test
edilebilir.
ALTIN
Değerli metal, yeni yıla sayılı günler kala dolar endeksine bağlı olarak hareketlenmelerine
devam ettiğini söyleyebiliriz. Gün içerisinde 1150 seviyelerine kadar yükselişler gerçekleşse de
1145 seviyelerinin aşağısına toparlanmalar gerçekleşti. ABD tarafında açıklanan datalar
sonrasında ise sarı metalde alıcılı seyirde bir volatilite oluştu. Teknik olarak baktığımızda altın
fiyatlamalarında 1145 seviyesinin üzerinde kalması durumunda 1150 ve 1156 direnç seviyeleri
önem kazanabilir. Olası aşağı yönlü hareketlenmeler de 1140 1137 ve 1129 destek seviyeleri
test edilebilir.
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