
  

 

(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 hafta sakin başlamış olsa da, dün gelen açıklamaların bugün pariteler üzerinde önemli 

fiyatlanmaları beraberinde getireceği düşünülebilir. Özellikle dün akşam saatlerinde konuşma yapan Trump’ın dolar 

üzerindeki belirsizliklerin bir nebze ortadan kaldırması bekleniyordu. Vergi reformu üzerine konuşma yapan Trump, vergi 

reformunda kurumlar vergisinin yüzde 35'ten yüzde 15'e çekileceği açıklandı. Trump'ın planına göre, ABD şirketlerinin 

denizaşırı ülkelerdeki yaklaşık 2.6 trilyon dolar büyüklüğündeki karlarına bir seferliğine vergi uygulanacak. Ayrıca 

Trump'ın dün liderlerle görüşmesinin ardından Beyaz Saray'dan konu ile ilgili yapılan açıklamada, NAFTA'nın şu an sona 

erdirilmemesinin kabul edildiği belirtildi. Dün Trump'ın NAFTA'dan çıkış için başkanlık emri hazırladığı yönünde haberler 

basında yer almıştı. Amerika ekonomisi için bir belirsizlik haberi de BBC’den geldi. BBC'nin haberine göre, Kongre Cuma 

gününe kadar harcama yasasını onaylamazsa, Donald Trump, başkanlığının ilk 100 gününde hükümetin kapanmasıyla 

karşı karşıya kalan ilk Amerika başkanı olacak. 

Diğer taraftan Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile İngiltere Başbakanı Theresa May, dün Londra'da bir 

araya gelerek Brexit'i görüştü. Komisyon sözcüsü yaptığı açıklamada 29 Nisan'da AB zirvesi öncesi Juncker ile May 

arasında Brexit süreci ile ilgili yapıcı bir görüşmenin gerçekleştiğini söyledi. Ayrıca İngiltere Başbakanı Theresa May, 

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile yaptığı görüşmede İngiltere'nin Avrupa Birliği ile derin ve özel 

ortaklık kurmak istediğini söyledi. 

Bugün ekonomik veri takvimi incelendiğinde ise gözlerin Avrupa kanadında olacağı düşünülebilir. Sonuçta ECB’nin 

önemli bir faiz kararı gelecek. Piyasa beklentisinde herhangi bir değişiklik olmayacağı düşünülse de beklentilerin aksine 

gelecek bir hamle gün içerisinde volatiliteyi artırabilir. Diğer taraftan ABD’den gelecek olan çekirdek dayanıklı mal 

siparişleri ile askıdaki konut satışı verilerinin de takip edilmesi gerekmektedir. Ayrıca ECB faiz kararının ardından Mario 

Draghi’nin basın açıklaması olduğu da unutulmamalıdır.  
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 SEVİYELER 

Destek 1 1,0865 

Destek 2 1,0845 

Destek 3 1,0810 

Direnç 1 1,0910 

Direnç 2 1,0940 

Direnç 3 1,0965 



  

 

(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 1262 

Destek 2 1260 

Destek 3 1255 

Direnç 1 1268 

Direnç 2 1270 

Direnç 3 1273 

 SEVİYELER 

Destek 1 3,5550 

Destek 2 3,5400 

Destek 3 3,5160 

Direnç 1 3,5840 

Direnç 2 3,5930 

Direnç 3 3,6185 



  

 

(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 1,2865 

Destek 2 1,2840 

Destek 3 1,2815 

Direnç 1 1,2875 

Direnç 2 1,2900 

Direnç 3 1,2930 

 SEVİYELER 

Destek 1 110,85 

Destek 2 110,65 

Destek 3 110,30 

Direnç 1 111,60 

Direnç 2 111,80 

Direnç 3 112,10 



  

 

(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/

