
  

 

(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 haftanın 3. İşlem gününü geride bırakmaya hazırlanırken günün önemli konularının başında Brexit vardı. 
Bugün İngiltere Başbakanı Theresa May AB’den resmi olarak ayrılığı başlatacak olan mektubu imzaladı. Daha sonra bu 
mektup İngiltere’nin temsilcisi tarafından AB Konseyi Başkanı Kusk’a ulaştırıldı. Piyasalar bugünü endişeli bekleseler de 
çok sert hareketlilikler yaşanmadı diyebiliriz. Sterlin dolar karşısında % 0.1 yükselse de İngiltere borsasında satış baskısı 
oluştu. Bu ayrılık 2 yıllık sürece yayılacak gibi gözüküyor. Bu zaman zarfında iki tarafın tavrı piyasaları etkileyebilir. 
Anlaşmalar, müzakereler, taahhütler bu ayrılık sürecinde gündem de olacak ve bunların başında Dış Ticaret Anlaşması 
takip edilecek önemli konulardan biri olacak. Euro’da ise gün içerisinde genel anlamda gevşeme yaşandı. Bir kaç gün 
önce 1.09’ları test eden EURUSD paritesi 1.07’li seviyelerde fiyatlanmaya başladı. Doların toparlanmaya başlaması ve 
Brexit’in resmiyete kavuşması bu düşüşte etkili oldu diyebiliriz.  
Yurtiçinde ise güne Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla’nın; Rıza Sarraf davası hakkında ABD’de tutuklanması haberi 
ile başlamıştık. Bu haber son günlerde genel anlamda olumlu görüntü sergileyen TL varlıklarında tedirginlik yaşattı. Bu 
tedirginlik ile birlikte Dolar/TL paritesi yukarı yönlü sert hareketlilikler yaşadı ve 3.66’lı seviyeleri test etti. Dışişleri Bakanı 
Çavuşoğlu ise yaşanan bu süreci yakından takip ettikleri açıklamasında bulundu. Bunlara ek olarak yurtiçinde dikkat 
çeken konulardan biride Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Beştepe Kültür ve Kongre Merkezi’nde yaptığı konuşmaydı. Erdoğan 
‘Ben faize karşıyım, faizlerin iyice inmesi lazım’ açıklamasında bulundu. Bu açıklama ile hükümetin faizler konusunda ki 
tavrı bir kez daha yinelenmiş oldu. 
Amerika kanadında ise hisse senetleri ile beraber dolar endeksinin de toparlanması sürüyor. Dolar endeksi 98’li 
seviyelerden yukarı yönlü hareketler sergileyerek kritik 100.00’lı seviyeleri test etmeye çalışıyor. FED tarafında ise 
açıklamalar tüm hızıyla gelmeye devam ediyor. Bunlara son olarak Fed Yönetim Kurulu Üyesi Jerome Powell eklendi. 
Powell ekonominin bu yolda devam etmesi durumunda kademeli faiz artışlarının devam edebileceği açıklamasında 
bulundu. Genel olarak Fed başkanlarının açıklamalarında ortak kanı ‘Yıl içerisinde 2-3 faiz artışı uygun olabilir’ olarak 
çıkartılabilir.  
Ekonomik takvimde önümüzde ki saatler de ABD’den gelecek olan Ham Petrol Stokları varken yarına bakacak olursak 
Almanya’dan TÜFE ve Amerika’dan gelecek olan büyüme verisi dikkat çekiyor. Bunlara ek olarak yarın FOMC üyelerinin 
konuşmaları da yakından takip edeceğimiz konuların başında geliyor. 
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 SEVİYELER 

Destek 1 1,0750 

Destek 2 1,0710 

Destek 3 1,0700 

Direnç 1 1,0780 

Direnç 2 1,0800 

Direnç 3 1,0815 



  

 

(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 3,6200 

Destek 2 3,6060 

Destek 3 3,5850 

Direnç 1 3,6630 

Direnç 2 3,6760 

Direnç 3 3,6970 



  

 

(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 1,2380 

Destek 2 1,2340 

Destek 3 1,2285 

Direnç 1 1,2440 

Direnç 2 1,2480 

Direnç 3 1,2550 

 SEVİYELER 

Destek 1 110,85 

Destek 2 110,45 

Destek 3 110,20 

Direnç 1 111,25 

Direnç 2 111,50 

Direnç 3 111,85 



  

 

(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: 
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KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. 
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