
  

 

(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 

 

Geçtiğimiz hafta hareketli geçen veri akışının ardından yeni haftaya sakin başladık. Haftanın ilk işlem gününde piyasa 

üzerinde volatilite artışına sebep olacak bir ekonomik veri bulunmuyordu. Fakat akşam saatlerinde Fed Başkanı Yellen’ın 

açıklamalarının olması bir nebze veri takvimini unutturdu. Sonuçta geçtiğimiz hafta gelen FOMC toplantı 

tutanaklarındaki bilanço azaltımına karşı satır başlarının olması, Yellen açıklamalarını bir nebze daha önemli kıldı. 

Sonuçta geçtiğimiz haftaya Amerika’nın Suriye karşı operasyon düzenlemesi ile birlikte, Fed’in bilanço rakamlarında 

azaltma yapacağı düşünceleri damgasını vurmuştu. Dün akşam saatlerinde Michigan Üniversitesinde konuşma yapan 

Yellen, Amerikan ekonomisi ve Fed’in para politikasına dair değerlendirmelerde bulundu. Başkan Janet Yellen, kademeli 

faiz artışlarının olası olduğunu belirterek, Fed’in enflasyon seviyesinin gerisinde kalmak istemediklerini söyledi. Ayrıca, 

Fed’in faizlerin kademeli artırımında çok beklemesi durumunda ekonominin aşırı ısınabileceğine dikkati çekerek, bu 

durumda bankanın faiz artırımlarını hızlandırmak zorunda kalacağını ve bu durumunda resesyona neden olabileceğini 

vurguladı. Yellen, Amerika ekonomisinin potansiyel büyüme oranının yüzde 2’nin altında olduğuna inandığını da yaptığı 

konuşmada vurguladı.  

Bugün gelecek olan ekonomik veri takvimine bakacak olursak, düne nazaran daha hızlı olduğu söylenebilir. Günün ilk 

verileri İngiltere tarafından gelecek, TSİ 11.30’da perakende satışlar, ÜFE ve TÜFE rakamları bir arada açıklanacak. Bu 

durumunda dalgalı bir volatilite yaratması beklenebilir. İngiltere’nin ardından TSİ12.00’da Almanya Zew Anketi ve TSİ 

13.00’da AB sanayi üretimi verileri takip edilmelidir. Ayrıca Fed Başkanlarının devam eden konuşmalarının Amerikan 

Doları üzerindeki volatiliteyi de canlı tuttuğu unutulmamalıdır.   
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 SEVİYELER 

Destek 1 1,0580 

Destek 2 1,0560 

Destek 3 1,0527 

Direnç 1 1,0600 

Direnç 2 1,0620 

Direnç 3 1,0645 



  

 

(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 

 

ALTIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USDTRY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SEVİYELER 

Destek 1 1251 

Destek 2 1248 

Destek 3 1246 

Direnç 1 1257 

Direnç 2 1262 

Direnç 3 1266 

 SEVİYELER 

Destek 1 3,7180 

Destek 2 3,6925 

Destek 3 3,6800 

Direnç 1 3,7295 

Direnç 2 3,7420 

Direnç 3 3,7525 



  

 

(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 1,2365 

Destek 2 1,2335 

Destek 3 1,2290 

Direnç 1 1,2425 

Direnç 2 1,2440 

Direnç 3 1,2475 

 SEVİYELER 

Destek 1 110,60 

Destek 2 110,35 

Destek 3 110,00 

Direnç 1 110,80 

Direnç 2 111,20 

Direnç 3 111,40 



  

 

(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/

