
  

 

(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.) 
2018 3. Çeyrek Müşteri Kar / Zarar Oranı : %23.33 / %76.67 

 
 

Dünyada borsaların düşüşüne ikinci gününde de devam ettiği ve FED sonrası karışık bir piyasa izlenirken, baktığımız 

zaman piyasa satış yapmak için bahane arayınca çok kolay bulduğu söylenebilir. Şahin FED ve sonrasında gelen ABD 

Başkanı Donald Trump'ın federal hükümetin yerel saatle cuma günü gece yarısı itibarıyla kısmen kapanmasını 

önleyecek yasa tasarısını, Meksika duvarı için finansman içermediği için imzalamayacağına yönelik açıklamalar 

belirleyici oldu. Geride bıraktığımız günde PL Fed imalat endeksi beklenti altında kalırken veri sonrası baskılanan 

EURUSD paritesinde 1.14490 seviyesine doğru bir hareket izlenirken, EURUSD paritesinin bu ara verilere karşı 

oldukça hassas olması dikkat çekmekte. Aslında Euro geleceği de tartışılırken Brexit etkisiyle de aşırı satılan Euro’nun 

USD karşısında iyi bir hikaye aradığı gözlemlenmekte. ABD 10 yıllıklarına da bakarsak hafif yukarı yönlü olması ve 

buna rağmen Dolar’ın gereken tepkiyi Euro karşısında vermemesi Euro değerlenmesi kaynaklı bir hareket olarak 

yorumlanırken, Bugün ABD büyüme verisi sahnede olacak ve özellikle Dolar tarafında veriye karşı hassasiyet 

beklenebilir. Ayrıca dayanıklı mal siparişleri verisi de ABD ekonomisi hakkında önemli mesajlar verecektir. Trump 

senato gelişmelerine bakarsak ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, Beyaz Saray'da görüştüğü Trump'ın federal 

hükümetin yerel saatle cuma gece yarısı itibarıyla kısmen kapanmasını önleyecek yasa tasarısını imzalamayacağını 

ifade etti. Ryan'ın açıklamasının ardından Beyaz Saray'da yapılan bir imza töreninde gazetecilerin sorularını 

yanıtlayan Trump, "Hükümeti finanse eden her bütçe sınır güvenliğini içermeli. Bu, siyasi nedenlerle değil, ülkemiz 

için gerekli." görüşünü dile getirdi. Son olarak ABD Başkanı Trump, Mattis'le ilgili açıklamayı Twitter hesabından yaptı. 

Trump açıklamasında, "General Mattis, geçen 2 yıl boyunca yönetimimde Savunma Bakanı olarak hizmet ettikten 

sonra şubat ayı sonunda büyük bir onurla emekliye ayrılacaktır. Onun döneminde, özellikle yeni savaş ekipmanları 

alınması bağlamında çok büyük ilerlemeler sağlandı." ifadelerini kullandı.  

AB bugün GFK tüketici güven endeksi takip edilecek olup Fransa 3. Çeyrek GSYİH rakamları da Euro açısından takip 

edilebilir. Brexit sorunları devam ederken İtalya sorununun şimdilik çözülüyor gibi olması Euro tarafında olumlu hava 

esmesine sebep olurken bu seviyeler kalıcı olacak mi izlemek gerekecek.  EURUSD paritesine teknik olarak bakarsak 

1.14344 seviyesini yukarı yönlü kırması paritede yeni hedefler ortaya çıkarırken bunlar 1.14987, 1.15501 ve 1.16658 

direnç noktaları takip edilirken aşağı yönlü hareketlerde ise 1.13380, 1.13187 ve 1.12030 destek noktaları takip 

edilebilir.  

USDTRY paritesinde açılıştan itibaren yatay bir görüntü sergilenirken 5.2418 seviyesi destek noktası olarak izlenirken 

bu seviye üstünde kaldığı sürece 5.3163, 5.3672 ve 5.4646 direnç noktası olarak izlenirken aşağı yönlü hareketlerde 

ise 5.2189 ve 5.1763 destek noktaları izlenebilir.  

Fed sonrası hareketli bir grafik izleyen Altın 4 saatlik grafikte 1263.80 seviyesinde bir zirve yaparak oradan geri 

çekilmeler gözlemlenmekte. 1256.09 önemli bir destek olarak karşımıza çıkarken sırasıyla 1245.69, 1231.58 ve 

1207.07 izlenirken yukarı yönlü hareketlerde ise 1270.20, 1280.60 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.  
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 SEVİYELER 

Destek 1 1.1338 

Destek 2 1.1318 

Destek 3 1.1236 

Direnç 1 1.1498 

Direnç 2 1.1550 

Direnç 3 1.1665 

 SEVİYELER 

Destek 1 1245 

Destek 2 1231 

Destek 3 1207 

Direnç 1 1266 

Direnç 2 1270 

Direnç 3 1280 
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 SEVİYELER 

Destek 1 5.2418 

Destek 2 5.2189 

Destek 3 5.1763 

Direnç 1 5.3163 

Direnç 2 5.3672 

Direnç 3 5.4646 

 SEVİYELER 

Destek 1 1.2556 

Destek 2 1.2499 

Destek 3 1.2475 

Direnç 1 1.2668 

Direnç 2    1.2704 

Direnç 3 1.2807 


