
  

 

(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 

 
Dolar endeksi üzerindeki baskının devam etmesiyle EURUSD, Asya seansında da yükselişe devam etti ve 1.1120 seviyeleri 

görüldü. 1.1115 bölgesi kritik bir direnç ve o seviyelerde parite bir miktar soluklanıyor şimdi. Aşağıda 1.1050 – 1.1000 

destek bölgesi kırılmadığı sürece teknik açıdan bir sorun yok fakat bu bölge geçilirse kar alımlarına bağlı olarak bir miktar 

geri çekilme yaşanabilir. Bu senaryoda daha aşağılarda ilk olarak 1.0950 sonra da 1.0850 seviyeleri takip edilmeli. Diğer 

yandan 1.1115 bölgesinin tam anlamıyla aşılması ise daha yukarılar için iştah göstergesi olur ve önce 1.12 sonra da 1.13 

seviyelerine doğru kademeli bir yolculuk başlayabilir. 

Son zamanlarda ABD’den gelen zayıf veriler ile birlikte ABD’nin yeni yönetimi kaynaklı siyasi faktörler de dolardaki geri 

çekilmenin temel nedenleri. Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 

buluşmasında Trump’ın bazı önemli devlet sırlarını açığa vurduğu iddiaları daha çok tazeyken, Temsilciler Meclisi 

Denetim Komitesi Başkanı Jason Chaffetz, FBI’ya gönderdiği mektupta James Comey ile Donald Trump arasında başkanın 

savunma danışmanı Michael Flynn istifasından sonraki gün gerçekleşen görüşmenin notlarını ve detaylarını talep etti. 

Talep edilen bu görüşme notlarında Başkan Trump’ın FBI soruşturmasına müdahale etme çabalarına yönelik detaylar yer 

aldığı iddia ediliyor fakat Beyaz Saray bu iddiaları yalanladı. 

Özel olarak USDTRY‘den bahsedecek olursak ise 3.5650 en yakın direnç ve aşılması durumunda kademeli olarak 3.58 ve 

3.60 seviyeleri radara girebilir. Aşağıda ise 3.56 en yakın destek ve altında daha güçlü bir destek olan 3.55 seviyesi ön 

plana çıkıyor. 
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 SEVİYELER 

Destek 1 1,1115 

Destek 2 1,1175 

Destek 3 1,1300 

Direnç 1 1,1050 

Direnç 2 1,1000 

Direnç 3 1,0975 

https://www.nytimes.com/aponline/2017/05/16/us/politics/ap-us-trump-comey-the-latest.html?_r=0
http://www.zerohedge.com/news/2017-05-16/comeys-revenge-leaks-memo-nyt-saying-trump-asked-him-end-flynn-investigation
https://www.forexkocu.com/dolar-yukselir-mi
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 SEVİYELER 

Destek 1 1235 

Destek 2 1232 

Destek 3 1226 

Direnç 1 1244 

Direnç 2 1253 

Direnç 3 1265 

 SEVİYELER 

Destek 1 3,5460 

Destek 2 3,5690 

Destek 3 3,5510 

Direnç 1 3,5650 

Direnç 2 3,5800 

Direnç 3 3,6000 
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 SEVİYELER 

Destek 1 1,2910 

Destek 2 1,2890 

Destek 3 1,2865 

Direnç 1 1,2960 

Direnç 2 1,3000 

Direnç 3 1,3095 

 SEVİYELER 

Destek 1 112,25 

Destek 2 112,15 

Destek 3 111,55 

Direnç 1 113,60 

Direnç 2 113,80 

Direnç 3 114,15 
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YARARLANILAN KAYNAKLAR: 

FOREX KOÇU 

TRINVESTING 

BLOOMBERGHT, 

A1 CAPITAL ARŞİVİ 

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. 

 

http://a1fx.com/

