
  

 

(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 

 

Hareketli geçen bir haftanın kapanışına yaklaşırken sakin bir gün geçirdik diyebiliriz. Paskalya tatili sebebiyle birçok 

piyasa kapalıydı. Hafta içerisinde ise jeopolitik riskler piyasaların yönünü belirlemişti. ABD-Kuzey Kore gerginliğine ek 

olarak Amerika’nın Afganistan’a bombalı hava saldırısı düzenlemesi sonrası ABD Hisseleri gevşedi. Önümüzde ki 

günlerde Trump’ın stratejileri ve söylemleri volatilitede etkili olacaktır. Ekonomik verilere bakacak olursak ise bugün 

ABD’den TÜFE ve Perakende Satışlar verisi geldi. TÜFE beklentilerin altında gelerek 1 yıldır ilk kez düşüş gerçekleştirdi. 

Buna ek olarak Perakende Satışlarda beklentilerin altında geldi.  

Yurtiçinde ise merakla beklenen referanduma sayılı günler kaldı. Referandum öncesi Dolar/TL paritesi gün içerisinde 

sakin seyretti. Referandumdan hangi karar çıkacak bilinmez fakat haftaya dolar/TL paritesinde hafif tepkili bir başlangıç 

yapabiliriz. Gün içerisinde parite 3.68’li fiyatları gördü.  

Empia piyasalarına bakacak olursak petrol kanadında hava şuan pozitif diyebiliriz. Geçtiğimiz günlerde petrol fiyatları, 

Suudi Arabistan’ın OPEC’in arz kısma anlaşmasının yılın ikinci yarısında da devam etmesine destek sağlayabileceği 

söylentisi ve ABD’den gelen beklentinin altında ki stoklar ile arkasına pozitif rüzgarı almıştı. Her ne kadar durum pozitif 

olsa da ABD’den gelecek stok seviyeleri yakından takip edilmeye devam edecek. OPEC kanadından ise atılacak net 

adımlar volatilite yaratabilir. Altın ise jeopolitik riskler ile ‘Güvenli Liman’ özelliğini iyi kullandı ve son 1 yılın en iyi haftalık 

kazancına yöneldi. Siyasi gerginliğin devam etmesi altında ki talebi arttıracaktır. 
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 SEVİYELER 

Destek 1 1,0604 

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 
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nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her 
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 SEVİYELER 

Destek 1 3,6660 

Destek 2 3,6440 

Destek 3 3,6280 

Direnç 1 3,6971 

Direnç 2 3,7020 

Direnç 3 3,7150 

 SEVİYELER 

Destek 1 1,2500 

Destek 2 1,2480 

Destek 3 1,2450 

Direnç 1 1,2553 

Direnç 2 1,2570 

Direnç 3 1,2598 



  

 

(Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan 
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Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz.) 
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YARARLANILAN KAYNAKLAR: 

TRINVESTING 

BLOOMBERGHT, 

A1 CAPITAL ARŞİVİ 

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. 
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