Haftanın sonuna doğru yaklaşırken piyasalarda da durağan görünüm devam ediyor. Dolar’da
yükseliş eğilimi devam ederken ABD hisseleri düşük işlem hacmi sebebiyle değer kaybetti. ABD
tahvil faizlerinde ise bir miktar düşüş gerçekleşti. Dolar karşısında kayıplarının bir miktar
toplayan Yen ise Asya piyasalarında dikkat çekti. Petrol fiyatlarında ise yükseliş kendini
göstermeye devam ediyor. ABD’de dün açıklanan bekleyen konut satışları beklentilerin altında
kaldı. Önceki ay %0,1 olarak açıklanan bekleyen konut satışları bu ay %-2,5 olarak açıklandı.

Piyasalarda yavaş yavaş Ocak ayında koltuğuna oturacak Trump’ın bekleyişi başladı. Bununla
birlikte Trump yaptığı açıklamada iki büyük şirketin yurt dışındaki üretimlerini ülkeye çekerek 8
bin kişiye istihdam sağlayacağını duyurdu.

Bugün için veri akışında ABD verileri ön plana çıkıyor. TSİ 16:30’da mal ticaret dengesi ve
işsizlik haklarından yararlanma başvuruları açıklanacak. Saat 19:00 itibariyle ise ham petrol
stoklarını takip ediyor olacağız. Euro Bölgesi’ne yönelik veri bulunmazken İngiltere’de
Nationwide konut fiyat endeksi açıklanacak. Yurtiçinde ise Kasım ayı yabancı turist girişi takip
edilecek.

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
Düne baktığımızda güç kazanan endeks ile gün içerisinde dolar endeksinin değer kazanımıyla
geri çekilmeler takip etmiştik. Amerika tarafında açıklanan askıdaki konut satışları beklentilerin
altında kalarak yüzde 2.5 gerileme kaydedildi. Bugün için baktığımızda dolar endeksinde
gerileme ile beraber 1.0450 bandının üzerinde fiyatlamaları görmekteyiz. ABD tarafında mal
ticaret dengesi ve işsizlik haklarından yararlanma verileri EURUSD üzerinde volatilite
sağlayabilir. Teknik olarak baktığımızda olası yukarı yönlü hareketlenmelerde 1.0470 1.0530 ve
1.0640 direnç seviyelerini test edebilir. Aşağı yönlü hareketlenmelerde 1.0450 1.0420 ve
1.0360 destek seviyelerine dikkat edilebilir.
USDTRY
Yurtdışı piyasaların Noel tatili nedeniyle haftayı sakin geçiren USDTRY kurunda dün dolar
endeksindeki yükselişle beraber 3,55 seviyelerini test ettiğini gözlemledik. Yurt içinde Gümrük
ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin açıklamaları yer aldı. Tüfenkci,” Bütün olumsuzluklara
rağmen 2017 yılında %5’lik büyümeyi yakalayacağız.” İfadesini kullandı. Teknik olarak
baktığımızda, aşağı yönlü hareketlenmelerde 3,5330, 3,5220 ve 3,5150 destek noktaları
görülebilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise, 3,5450, 3,5500 ve 3,5650 direnç seviyeleri test
edilebilir.
HAM PETROL
Petrol fiyatlarında dün yaşanan yukarı yönlü hareketlenmeler gece saatleriyle beraber yerini
geri çekilmelere bıraktığını söyleyebiliriz. Düzeltme hareketine rağmen kur üzerinde arz
kısıtlama anlaşması kararın ve bu yönde gelen açıklamaların yukarı yönlü baskı oluşturmaya
devam ediyor diyebiliriz. Bugün için baktığımızda ABD tarafında açıklanacak olan stok verileri
fiyatlamada volatilite oluşturabilir. Teknik olarak baktığımızda olası aşağı yönlü
hareketlenmelerde 53.50 53.00 ve 52.25 destek seviyelerini test edebilir. Yukarı yönlü
hareketlenmelerde ise 53.85 54.15 ve 54.50 direnç seviyelerine dikkat edilebilir.
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