
  

 

(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.) 
2016 4. Çeyrek Müşteri Kar / Zarar Oranı : %17.65 / %82.35 

Yoğun geçen haftanın ardından sakin bir günü geride bıraktık. Düne bakacak olursak yatay seyir genel olarak hakimdi 

diyebiliriz. FED kararı sonrası aşağı yönlü hareketler görülen dolarda değer kaybı devam ediyor gibi gözüküyor. Bu değer 

kaybına TCMB’nin TL varlıklarını fonlama yaparak sıkılaştırması da eklenince usd/try paritesinde gevşeme yaşanıyor. 

Geçtiğimiz Cuma günü Moody’s not görünümümüzü indirmiş olsa da piyasalar buna yoğun bir tepki vermedi. Böylelikle 

usd/try paritesi şuan için azda olsa rahatlamış gözüküyor. Bunlara ek olarak FED başkanlarından açıklamalar gelmeye 

devam ediyor. Chicago Fed Başkanı Evans yaptığı açıklama da faiz artışında medyan tahminler ışığında yol izleneceğini ve 

2017 yılında 2 yada 3 faiz artışını desteklediğini belirtti. Ek olarak Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker 2017 yılında 

3’ten fazla faiz artışına gitme olasılığının göz ardı edilemeyeceğini açıkladı. Tüm bunlardan destek alan altın ise yukarı 

yönlü hareketler ile dikkat çekiyor. Son iki haftanın zirvelerinde fiyatlanan altın önümüzde ki günlerde gelecek haber 

akışlarıyla volatilitesini yükseltebilir.  

Euro tarafına bakacak olursak ise seçim havası hakim diyebiliriz. Hollanda’da ki ‘AB Karşıtı’ aday Wilders’in yenilmesi ile 

birlikte destek bulan Euro Fransa’dan gelen iyimser haber ile arkasına aldığı rüzgarı devam ettiriyor. Avrupa Birliği karşıtı 

olarak dikkat çeken Marine Le Pen anketlerde bağımsız aday Macron’un gerisine düştü. Böylelikle Euro son 6 ayın 

zirvelerinde fiyatlanmaya devam ediyor.  

Petrol fiyatlarında ise kararsızlık sürüyor. OPEC’in arz kısma anlaşmasının 2017 yılının ikinci yarısında devam edip 

etmeyeceği netlik kazanmazken ABD tarafında stoklar can sıkmaya devam ediyor. Her hafta ABD tarafından gelen ham 

petrol stok seviyeleri bu haftanın da önemli haber kaynağı olarak dikkat çekiyor.  

Ekonomik takvim bugünde yoğun olmasa da İngiltere’den ÜFE ve TÜFE; Kanada’dan Çekirdek Perakende Satışlar verileri 

dikkat çekiyor. Bununla birlikte İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Carney’in konuşması takip edeceğimiz önemli 

konular arasında olacak. 
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 SEVİYELER 

Destek 1 1,0745 

Destek 2 1,0730 

Destek 3 1,0715 

Direnç 1 1,0767 

Direnç 2 1,0780 

Direnç 3 1,0800 



  

 

(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.) 
2016 4. Çeyrek Müşteri Kar / Zarar Oranı : %17.65 / %82.35 
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 SEVİYELER 

Destek 1 1226 

Destek 2 1224 

Destek 3 1220 

Direnç 1 1230 

Direnç 2 1235 

Direnç 3 1239 

 SEVİYELER 

Destek 1 3,6110 

Destek 2 3,5920 

Destek 3 3,5610 

Direnç 1 3,6250 

Direnç 2 3,6320 

Direnç 3 3,6460 



  

 

(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.) 
2016 4. Çeyrek Müşteri Kar / Zarar Oranı : %17.65 / %82.35 
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 SEVİYELER 

Destek 1 1,2330 

Destek 2 1,2310 

Destek 3 1,2275 

Direnç 1 1,2380 

Direnç 2 1,2415 

Direnç 3 1,2440 

 SEVİYELER 

Destek 1 112,56 

Destek 2 112,45 

Destek 3 112,20 

Direnç 1 112,80 

Direnç 2 112,90 

Direnç 3 113,08 



  

 

(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.) 
2016 4. Çeyrek Müşteri Kar / Zarar Oranı : %17.65 / %82.35 

 

YARARLANILAN KAYNAKLAR: 

TRINVESTING 

BLOOMBERGHT, 

A1 CAPITAL ARŞİVİ 

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. 

 

http://a1fx.com/

