
  

 

(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 

 
 

 

 

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi, dün yapmış olduğu konuşmasında enflasyon hedefine ulaşabilmek 

adına parasal genişlemenin hala gerekli olduğunu belirtti. Parasal teşvikin geri alınması yönünde bir açıklama 

yapması bekleniyordu. Ancak açıklamalar tam tersi yönde olunca Euronun neredeyse bütün para birimleri 

karşısında değer kaybettiğini gözlemledik. Yarın Euro Bölgesinden gelecek olan Tüketici Fiyat Endeksi ve 

Almanya İşsizlik Oranı verileri euronun yönünü yorumlayabilmemiz için oldukça önem arz ediyor.  

Bu hafta ABD’den gelecek olan oldukça önemli ekonomik verileri takip edeceğiz. Bugün enflasyon göstergesi 

olan PCE fiyat endeksi açıklanacak. Çarşamba günü Bej Kitap, Perşembe günü ISM imalat PMI, ADP ve en 

önemlisi Cuma günü istihdam raporu açıklanacak. Açıklanacak bu veriler Fed’in faiz kararında oldukça önemli 

yer alıyor. Bu yüzden gelen veriler sert etkilere sebep olabilir. 
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 SEVİYELER 

Destek 1 1,1115 

Destek 2 1,1095 

Destek 3 1,1080 

Direnç 1 1,1180 

Direnç 2 1,1200 

Direnç 3 1,1220 



  

 

(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 1266 

Destek 2 1262 

Destek 3 1258 

Direnç 1 1271 

Direnç 2 1275 

Direnç 3 1295 

 SEVİYELER 

Destek 1 3,5735 

Destek 2 3,5710 

Destek 3 3,5570 

Direnç 1 3,5880 

Direnç 2 3,5970 

Direnç 3 3,6190 



  

 

(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 1,2800 

Destek 2 1,2780 

Destek 3 1,2730 

Direnç 1 1,2850 

Direnç 2 1,2880 

Direnç 3 1,2930 

 SEVİYELER 

Destek 1 110,65 

Destek 2 110,45 

Destek 3 110,10 

Direnç 1 111,30 

Direnç 2 111,40 

Direnç 3 111,60 



  

 

(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: 

FOREX KOÇU 

TRINVESTING 

BLOOMBERGHT, 

A1 CAPITAL ARŞİVİ 

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. 

 

http://a1fx.com/

