
  

 

(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 

 
Fed dün akşam bütün piyasanın beklentisini karşılayacak karara imza atarak bu yıl ikinci kez 25 baz puanlık faiz 

artışını gerçekleştirdi. Gün içerisinde enflasyon enflasyon verisinin beklentinin altında açıklanması ve 2017 yılı 

için enflasyon hedefinin %1,9’dan %1,6 olarak aşağı yönlü revize edilmesi piyasa tarafından sert fiyatlandı. 

Yellen faiz kararının ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında rezerv dengesini bilanço daraltmaya bu yıl 

içerisinde gidebileceklerini belirtti. Ekonominin önümüzdeki birkaç yıl ılımlı olarak iyileşme göstereceğini, 

istihdamın tam istihdama çok yakın olduğunu vurguladı. Kademeli faiz artışında istihdama önem verdiklerini 

bir kez daha ekledi. Enflasyon verisinin düşük gelmesinde tek seferlik indirimlerin etkili olduğunu vurgulayan 

Yellen enflasyonun bir süre daha düşük kalacağını öngördüklerini, ancak iş gücü piyasasındaki yükseliş in 

enflasyon hedeflerine destek olacağını sözlerine ekledi. Kısacası Yellen şahin tonda bir konuşma 

gerçekleştirerek dün enflasyon sonrasında gerçekleşen dolar kayıplarını olduğu gibi geri aldı. Bu yıl içerisinde 

bir faiz artışı daha öngördüklerini ve gelecek yıllarda kademeli faiz artışlarının devam edeceğini belirtmesi, bu 

fiyatlamayı destekleyen unsurlardan oldu. 

Bugün hem TCMB’nin hem de BOE’nin (İngiltere Merkez Bankası)  faiz kararlarını takip edeceğiz. İkisi de TSİ 

14:00’da açıklanacak. 3,50 seviyelerinde seyreden kur Merkez bankasının elini güçlendirebilir ve bir faiz 

artışına gerek duyulmayabilir. Piyasanın beklentisine baktığımızda faizlerde bir değişikliğe gidilmeyeceği 

beklentisi olduğunu görüyoruz. İngiltere Merkez Bankasının da faiz üzerinde herhangi bir değişiklik yapması 

beklenmiyor. Bu akşam İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney’in konuşması olacak. 
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 SEVİYELER 

Destek 1 1,1175 

Destek 2 1,1135 

Destek 3 1,1030 

Direnç 1 1,1280 

Direnç 2 1,1340 

Direnç 3 1,1440 



  

 

(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 

ALTIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USDTRY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SEVİYELER 

Destek 1 1252 

Destek 2 1242 

Destek 3 1218 

Direnç 1 1276 

Direnç 2 1290 

Direnç 3 1314 

 SEVİYELER 

Destek 1 3,4760 

Destek 2 3,4470 

Destek 3 3,3990 

Direnç 1 3,5140 

Direnç 2 3,5415 

Direnç 3 3,5890 



  

 

(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 

 

GBPUSD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USDJPY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SEVİYELER 

Destek 1 1,2715 

Destek 2 1,2670 

Destek 3 1,2575 

Direnç 1 1,2810 

Direnç 2 1,2860 

Direnç 3 1,2955 

 SEVİYELER 

Destek 1 108,80 

Destek 2 108,00 

Destek 3 106,50 

Direnç 1 110,30 

Direnç 2 111,10 

Direnç 3 112,60 



  

 

(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/

