
  

 

(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 bir günü geride bıraktık. Trump belirsizliği ile değer kaybeden dolar güne azda olsa toparlanarak başladı 
diyebiliriz. FED başkanlarının konuşmalarını ise yakından takip ettik. Chicago Fed Başkanı Evans; merkez bankasının 2-3 
faiz artışına gitmesinin doğru olacağını fakat işler yolunda giderse 4 faiz artışı da olabileceğini belirtti. Dallas Fed Başkanı 
Kaplan ise faizlerin kademeli olarak arttırılması gerektiğini, enflasyon ve istihdamın Fed’in hedeflerine yakın olduğunu 
belirtti. Bu açıklamalar piyasalarda genel olarak, yavaşlayan enflasyon ile beraber FED’in faiz artışlarında yavaş adımlar 
atacağı düşüncelerini oluşturdu. Bunlarla beraber ABD hisse senetleri üzerinde ki satış dalgasını atarken, dolar endeksi 
ise 98.00-99.00 seviyelerinde fiyatlanıyor. Günün en önemli konularından biri ise FED Başkanı Janet Yellen’ın konuşması. 
Bu konuşmanın TSİ 19.50 sıralarında olacağı düşünülüyor. Bu hafta Amerika’dan gelen siyasi ve ekonomik haber akışları 
piyasaların hareketlenmesinde etkili olacaktır.  
Euro bölgesine bakacak olursak Trump’ın sağlık yasası oylamasını iki kez geri çekmesi ile gevşeyen dolar ve Avrupa 
tarafından gelen genel anlamda olumlu ekonomik veriler Eur/Usd paritesinde pozitif rüzgarların oluşmasını sağladı. 
İngiltere ise Brexit sürecini yarın başlatacak ve bu sürecin maliyetinin ise 50 Milyar sterlin olacağı tahmin ediliyor. Bu 
konuda gelebilecek haber akışları şu anlık keyfi yerinde olan Euro’yu etkileyebilir. Usd/Eur paritesi ise dün 1.09’ları test 
etse de güne 1.08’in üzerinde fiyatlamalar ile başladı.  
Altın fiyatları ise son bir ayın en iyi performanslarını sergiliyor. Doların gevşemesinden destek bulan fiyatlar yukarı yönlü 
hareketlenmeler göstermişti. Güne toparlanarak başlayan dolar ile beraber altın fiyatları da yukarı yönlü hareketlerinde 
yavaşlama gösterdi. Dün gün içerisinde 1261’leri test eden ons altında şuan fiyatlamalar 1250-1260 bandı arasında 
gerçekleşiyor diyebiliriz. Petrol fiyatlarında ise arz endişeleri ile beraber hareketlilik yaşanıyor. Yarın ABD’den gelecek 
olan Ham Petrol Stoklarının yüksek seviyede beklenmesi fiyatlara negatif yönde yansıdı. Ekonomik takvime göre TSİ 
17.30’da gelecek olan veri petrol tarafında yakından takip edeceğimiz haber akışlarından biri olacak.  
Bugün ekonomik takvimde ise ABD’den Conference Board (CB) Tüketici Güveni ve FED Başkanı Yellen’ın konuşması 
dikkat çekerken, Kanada Merkez Bankası Başkanı Poloz’un konuşması takip edeceğimiz diğer haber başlıklarından biri 
olacak.  
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 SEVİYELER 

Destek 1 1,0835 

Destek 2 1,0815 

Destek 3 1,0790 

Direnç 1 1,0895 

Direnç 2 1,0915 

Direnç 3 1,0945 



  

 

(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 1249 

Destek 2 1245 

Destek 3 1240 

Direnç 1 1259 

Direnç 2 1262 

Direnç 3 1267 

 SEVİYELER 

Destek 1 3,5930 

Destek 2 3,5835 

Destek 3 3,5680 

Direnç 1 3,6230 

Direnç 2 3,6320 

Direnç 3 3,6480 



  

 

(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 1,2506 

Destek 2 1,2475 

Destek 3 1,2430 

Direnç 1 1,2600 

Direnç 2 1,2630 

Direnç 3 1,2680 

 SEVİYELER 

Destek 1 110,24 

Destek 2 110,00 

Destek 3 109,65 

Direnç 1 110,95 

Direnç 2 111,15 

Direnç 3 111,50 



  

 

(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/

