
  

 

(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 

 

Küresel ekonomilerde yaşanılan gergin bekleyişin yanında, yurt içi piyasalarda ise referandum sürecinin etkileri ve 

fiyatlanmaları hissediliyordu. ;Nitekim dün 55 milyon seçmen sandık başına gitti ve 18 maddelik Anayasa değişikliğini 

oyladı. Başkanlık sistemini de öngören bu Anayasa değişikliği oylamasında Türk halkı resmi olmayan sonuçlara göre 

%51.2 evet, yüzde %48.8 hayır dedi. Siyasi etkilerinin yanı sıra ekonomik olarak Türk Lirası üzerinde olumlu bir hava 

estiren sonuçların ardından USDTRY paritesi başta olmak üzere bütün para birimleri çaprazlarında Türk Lirasının değer 

kazanarak haftaya başladığı söylenebilir.  Siyasi olarak önümüzdeki günlerde gelecek olan etkilerin para biriminde 

hissedileceği unutulmamalıdır. Sonuçta değiştirilecek anayasa maddelerine ilişkin sadece iki madde devreye girecek ve 

kalan maddelerin 2019 yılında yapılacak seçimler ile yürürlüğe konulacağı gözden kaçırılmamalıdır.  

Yurtdışı piyasalarda Amerika ile başlayan gerginliğin etkileri sürmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kuzey 

Kore'nin hafta sonu fırlattığı balistik füzenin başarısız olmasının ardından, bu ülkeye ani saldırı dahil askeri harekatı 

düşünme konusunda istekli olması Altın’ın yeni haftaya Kasım ayından bu yana en yüksek seviye de başlamasını sağladı. 

Dolar üzerinde yaşanılan değer kayıplarının yanı sıra güveni liman altına da ekstra kaçışların olduğu unutulmamalıdır.  

Yeni bir haftaya başlarken ekonomik takvim üzerindeki bugün volatilite yaratacak veri dikkat çekmemektedir. Sabah 

saatlerinde gelen Çin verileri haricinde bugünün Paskalya sakinliğinde geçeceği söylenebilir.  
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 SEVİYELER 

Destek 1 1,0605 

Destek 2 1,0580 

Destek 3 1,0550 

Direnç 1 1,0630 

Direnç 2 1,0655 

Direnç 3 1,0675 



  

 

(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 1287 

Destek 2 1280 

Destek 3 1276 

Direnç 1 1290 

Direnç 2 1293 

Direnç 3 1296 

 SEVİYELER 

Destek 1 3,6500 

Destek 2 3,6440 

Destek 3 3,6280 

Direnç 1 3,6860 

Direnç 2 3,7020 

Direnç 3 3,7150 



  

 

(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 1,2520 

Destek 2 1,2500 

Destek 3 1,2480 

Direnç 1 1,2530 

Direnç 2 1,2555 

Direnç 3 1,2570 

 SEVİYELER 

Destek 1 108,20 

Destek 2 108,00 

Destek 3 107,70 

Direnç 1 108,40 

Direnç 2 108,70 

Direnç 3 109,05 



  

 

(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/

