
  

 

(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 

Hareketli bir haftayı yarılarken piyasalar volatiliteli seyrine devam ediyor. İlk olarak Amerika tarafına bakacak olursak son 
günlerde dolarda ki toparlanma çabaları dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta ABD’de yeni sağlık yasasının 2 kez geri çekilmesi 
ve hisse senetlerinde ki küresel satış dalgaları ile gevşeyen dolar haftaya FED yetkililerinden destek bularak başladı. 
Hafta boyunca FED başkanlarının açıklamalarını takip ettik. Genel olarak ‘Bu yıl 2-3 faiz artışı olabilir’ tarzında ki 
açıklamalar duysakta bunu Rosengren ve Williams bozdu. Enflasyonun hedeflere yaklaşması ve istihdamın istenilen 
düzeye gelmesi ile birlikte faiz artışlarının beklenenden daha hızlı olabileceğini vurgulayan iki başkan, ‘Trump Belirsizliği’ 
sonrası gevşeyen doları pozitif yönde destekledi. Bununla birlikte ABD hisseleri de üzerinde ki satış baskısını attı. Dolar 
endeksi ise kritik 100.00 seviyeleri yakınlarında fiyatlanmaya devam ediyor. Bunlara ek olarak Trump’ın Vize Yasağı ise 
mahkeme tarafından ikinci kez süresiz olarak askıya alındı. Sağlık Yasası Hezimeti sonrası Vize Yasağının ikinci kez askıya 
alınması ve Vergi Reformunun halen süren belirsizliği Trump için işlerin kötü başladığı izlenimini oluşturdu. Bugün 
Amerika’dan gelecek olan büyüme verisi ise yakından takip edeceğimiz konuların başında yer arıyor.  
Avrupa tarafında ise dün resmi olarak başlayan Brexit sonrası değer kaybeden Euro varlıkları şuan durağan seyrediyor. 
Hafta içerisinde 1.09’ları test eden Eur/Usd paritesi 1.07’li seviyelerde fiyatlanıyor. Önümüzde ki iki yıllık süreçte 
İngiltere’nin AB’den ayrılığı sonuçlanana kadar Brexit konusu başrol olmaya devam edece. Piyasalar bu konu hakkında 
gelecek siyasi ve ekonomik haber akışlarını yakından takip edecektir.  
Emtia tarafında ise dün ABD Ham Petrol Stokları dikkat çekti. Yıl boyunca rekor stok seviyeleri ile petrol üzerinde baskı 
oluşturan ABD tarafında stoklar bu hafta 1.357 M varil bekleniyordu fakat beklentilerin altında 0.867 M varil geldi. OPEC 
tarafında ki arz kısma anlaşmasının yılın ikinci yarısında da devam edebileceğine dair oluşan pozitif havaya ABD’deki 
stokların beklentilerin altında gelmesi de eklenince yukarı yönlü hareketlenmeler yaşandı. Altın ise kazançlarını 
korumaya çalışıyor ve bunda da başarılı oluyor gibi gözüküyor. Yılın başından beri % 9 yükseliş gösteren altın fiyatları 
yatırımcısına şuan umut veriyor diyebiliriz.  
Günün ekonomik takvimine bakacak olursak Almanya’dan TÜFE ve ABD’den gelecek büyüme verisi dikkatleri çekiyor. 
FOMC üyelerinin ise açıklamaları gün içerisinde de devam edecek.  
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 SEVİYELER 

Destek 1 1,0743 

Destek 2 1,0725 

Destek 3 1,0690 

Direnç 1 1,0775 

Direnç 2 1,0800 

Direnç 3 1,0830 



  

 

(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 

 

ALTIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USDTRY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SEVİYELER 

Destek 1 1249 

Destek 2 1245 

Destek 3 1240 

Direnç 1 1259 

Direnç 2 1262 

Direnç 3 1267 

 SEVİYELER 

Destek 1 3,6380 

Destek 2 3,6330 

Destek 3 3,6240 

Direnç 1 3,6560 

Direnç 2 3,6610 

Direnç 3 3,6700 



  

 

(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 1,2390 

Destek 2 1,2365 

Destek 3 1,2330 

Direnç 1 1,2467 

Direnç 2 1,2490 

Direnç 3 1,2530 

 SEVİYELER 

Destek 1 110,80 

Destek 2 110,65 

Destek 3 110,40 

Direnç 1 111,25 

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.) 
2016 4. Çeyrek Müşteri Kar / Zarar Oranı : %17.65 / %82.35 

 

YARARLANILAN KAYNAKLAR: 

TRINVESTING 

BLOOMBERGHT, 

A1 CAPITAL ARŞİVİ 

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. 

 

http://a1fx.com/

