
  

 

(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.) 
2017 1. Çeyrek Müşteri Kar / Zarar Oranı : %32.48 / %67.52 

 

Haftanın ikinci işlem gününü geride bırakmaya hazırlanırken sakin bir gün geçirdik diyebiliriz. Amerika tarafına bakacak 

olursak doların güç kazanması dikkat çekiyor. Cleveland Fed Başkanı Loretta Master’ın şahinvari konuşması ve ABD 

tarafından gelen verilerin iyimserliği FED’in haziran ayında faiz artışına gidebileceği beklentilerini piyasalarda güçlendirdi. 

Bu beklentiler ile birlikte dolar gelişen ülke para birimleri karşısında yükselişe geçti. Bu yükselişten Dolar/TL paritesi de 

etkilendi ve gün içerisinde 3.61’li seviyeleri test etti. Bu hafta da FED Başkanlarının konuşmaları olacak ve bu 

konuşmaların şahinvari gelmesi piyasalarda volatiliteyi etkileyebilir.  

Avrupa tarafında ise Fransa’da hafta sonu yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Macron’un AB karşıtı Le Pen karşısında 

ki galibiyeti piyasaları rahatlattı diyebiliriz. Bununla birlikte Avrupa hisseleri birkaç günlük yükselişlerini tekrarlıyor. 

Eur/Usd paritesi ise 1.08’li seviyelerinde fiyatlanıyor.  

Emtia kanadında ise altın fiyatları FED beklentisi ile birlikte aşağı yönlü hareketlerine devam ediyor. Gün içerisinde 

1216’lı seviyeleri gören ons altın son 7 haftanın en düşük seviyelerinde fiyatlanıyor diyebiliriz. Petrol tarafında ise aşağı 

yönlü hareketler bugün de bozulmadı. Yarın ABD’den gelecek olan Ham Petrol Stok verileri volatiliteyi etkileyebilir. 

Piyasalar da beklentiler -1.800M Varil geleceği yönünde. OPEC’in arz kısma anlaşmasının ise 2017’nin ikinci yarısında da 

devam edeceği beklentileri olsa da bu konu henüz netlik kazanmış değil.  

 

 

EURUSD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SEVİYELER 

Destek 1 1,0870 

Destek 2 1,0850 

Destek 3 1,0755 

Direnç 1 1,0950 

Direnç 2 1,0985 

Direnç 3 1,1010 



  

 

(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.) 
2017 1. Çeyrek Müşteri Kar / Zarar Oranı : %32.48 / %67.52 
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 SEVİYELER 

Destek 1 1217 

Destek 2 1205 

Destek 3 1200 

Direnç 1 1229 

Direnç 2 1233 

Direnç 3 1241 

 SEVİYELER 

Destek 1 3,5690 

Destek 2 3,5430 

Destek 3 3,5275 

Direnç 1 3,6100 

Direnç 2 3,6360 

Direnç 3 3,7000 



  

 

(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.) 
2017 1. Çeyrek Müşteri Kar / Zarar Oranı : %32.48 / %67.52 
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 SEVİYELER 

Destek 1 1,2895 

Destek 2 1,2865 

Destek 3 1,2835 

Direnç 1 1,2975 

Direnç 2 1,2990 

Direnç 3 1,3010 



  

 

(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.) 
2017 1. Çeyrek Müşteri Kar / Zarar Oranı : %32.48 / %67.52 

YARARLANILAN KAYNAKLAR: 

TRINVESTING 

BLOOMBERGHT, 

A1 CAPITAL ARŞİVİ 

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. 

 

http://a1fx.com/

