
  

 

(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 son gününde veri bakımından hareketli bir günü geride bıraktık. İngiltere’den gelen büyüme verisi 1. Çeyrek için 

%0,3 olarak açıklandı. %0,4 olan beklentinin altında kalan büyüme verisi sonrası sterlin üzerinde bir değer kaybı görüldü. 

Euro Bölgesinden gelen enflasyon verisi %1,9 ile beklentinin üzerinde açıklandı. Piyasa bunu olumlu algılayarak EURUSD 

paritesinde sert bir yükselişi beraberinde getirdi. ABD’den TSİ 15:30’da büyüme verisi açıklandı. 1. Çeyrek için beklenti 

%1,2’ydi. ABD %0,7 olarak açıklanan büyüme verisiyle, son 3 yılın en yavaş büyümesini gerçekleştirmiş oldu. Her ne 

kadar beklenti altında kalmış olsa da FED’in faiz politikası üzerinde olumsuz bir etki oluşturmayacağını söyleyebiliriz.  

Yurtiçine baktığımızda ise TCMB başkanı Çetinkaya enflasyon raporunu açıkladı. Enflasyon raporuna göre 2017 enflasyon 

tahminini %8 seviyesinden %8,5 olarak revize etti. Bu tahminin sebebini gıda fiyatlarındaki oynaklığa bağladı. TL’deki 

değer kaybı ve gıda fiyatlarının yükselmesi enflasyon tahminini yukarıya çekiyor. Bu oynaklığa sebep olan faktörlerin 

önüne geçebilmek adına gerekli adımların atılacağını da vurguladı. Gelecek hafta gözler her ayın ilk haftası olduğu gibi 

ABD’den gelecek olan istihdam verisinde olacak. 
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 SEVİYELER 

Destek 1 1,0885 

Destek 2 1,0855 

Destek 3 1,0805 

Direnç 1 1,0935 

Direnç 2 1,0965 

Direnç 3 1,1050 



  

 

(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 1264 

Destek 2 1261 

Destek 3 1256 

Direnç 1 1268 

Direnç 2 1273 

Direnç 3 1281 

 SEVİYELER 

Destek 1 3,5420 

Destek 2 3,5180 

Destek 3 3,5000 

Direnç 1 3,5760 

Direnç 2 3,5900 

Direnç 3 3,6140 



  

 

(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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USDJPY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SEVİYELER 

Destek 1 1,2885 

Destek 2 1,2855 

Destek 3 1,2810 

Direnç 1 1,2965 

Direnç 2 1,3040 

Direnç 3 1,3120 

 SEVİYELER 

Destek 1 111,20 

Destek 2 110,95 

Destek 3 110,50 

Direnç 1 111,65 

Direnç 2 111,95 

Direnç 3 112,65 



  

 

(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/

