
  

 

(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.) 
2018 3. Çeyrek Müşteri Kar / Zarar Oranı : %23.33 / %76.67 

 
Veri açısından oldukça yoğun bir haftaya başlarken öne çıkan başlıklara şöyle bir göz atarsak bu hafta; FED toplantısı, AB 

ve İngiltere enflasyon rakamları, Avustralya istihdam rakamları, Japonya faiz kararı, İngiltere faiz kararı ve Cuma günü 

ABD büyüme rakamları gibi oldukça önemli ve yol gösterici özellikle dünya ekonomisi gidişatı hakkında yol gösterici 

veriler olacaktır.  Cuma günü piyasalar kapanırken neler oldu diye bir göz atarsak yurtiçinde 5.4200 seviyesine kadar 

çıkan bir USDTRY paritesi izlenirken Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta içerisinde ‘Fırat’ın 

Doğusuna Operasyon birkaç güne başlayabilir’ açıklaması yapmıştı. Açıklama sonrası TL varlıklarda baskılanma 

görülürken hali hazırda USDTRY 5.3700seviyesinden işlem görmekte. Bir diğer taraftan ise Uluslararası kredi 

derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB” ve not görünümünü "negatif" olarak teyit etti. 

Fitch'den yapılan açıklamada, "Negatif Görünüm, jeopolitik risklerin ve küresel koşulların oluşturduğu çok yönlü riskleri 

yansıtmaktadır. TL yılın ilk aylarında keskin bir zayıflama yaşadı. Bu zayıflama ekonomik ve jeopolitik gelişmelerin 

zorlaştırdığı dış finansman zorluklarının gelişmesinden kaynaklandı" denildi. Öte yandan, Türkiye ekonomisinin, Türk 

Lirası'nın değerinde önceki aylarda yaşanan kayıpların üstesinden gelmeye çalıştığı belirtilen açıklamada, büyümedeki 

yavaşlamanın uzun süredir korunan mali disiplini zorlaştıracağı öne sürüldü. Şimdilik daha aşağısı olmaması TL açısından 

pozitif olurken daha aşağı bir seviye şu anki Türkiye ekonomisi açısından mümkün görülmemekte.  Bugün yurtiçinde 

sanayii üretim rakamları, bütçe dengesi ve işsizlik ortalaması verileri takip edilecek olup TL üstünde hareketlenmeye 

sebep olabilir. USDTRY paritesine teknik olarak bakarsak her yükselişte satış gören bir nokta olan 5.4000 seviyesi önemli 

bir direnç noktası olurken bu seviye kırılması halinde 5.4600 ve 5.5446 direnç noktası takip edilirken aşağı yönlü 

hareketlerde ise 5.3305 ve 5.2914 desek noktaları takip edilebilir.  

AB tarafında bu hafta bahsettiğimiz üzere  yoğun bir enflasyon verisi takip edilirken son zamanlarda düşük gelen PMİ 

rakamları da hem global hem AB tarafında endişelere sebep olmaktaydı. Olası pozitif bir enflasyon Euro açısından pozitif 

olacakken FED haftası olması da yüksek volatilite oluşması beklenebilir.  

ABD tarafında bahsettiğimiz gibi FED haftası olması bir diğer yandan Cuma günü gelen perakende satışlar verisi beklneti 

üzerinde yükselerek 0.02 gelerek pozitif veri olarak yorumlanırken sanayi üretimi tarafında ticaret savaşları gölgesinde 

beklenti altında gelen %3.9’luk bir veri gerçekleşti.  PMİ rakamları da aynı şekilde 53.9 ile beklenti altında kalırken 2.893 

seviyesinde hafif yüksek kapatan ABD 10 yıllıkları ile beraber Dolar’ın  zayıf Euro PMİ ve Brexit ile yüksek bir  seviyede 

kapattığı söylenebilir. Bu hafta Dolar açısından kritik olacağını tekrar sözlerimize eklerken EURUSD paritesine teknik 

olarak bakarsak Cuma günü gelen sert satış sonrası 1.13067 seviyesinde dengelenen paritenin yukarı yönlü hareketlerde 

direnç noktası olarak 1.13536, 1.14069 ve 1.15020 direnç noktası olarak izlenirken aşağı yönlü hareketlerde ise 1.12585, 

1.12167 destek noktaları izlenebilir.  

Global tarafta bugün Çin ekonomi kurulu toplanırken son zamanlarda gelen önlemlere yenisi eklenip eklenmeyeceği 

takip edilecek olup, Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), merkez bankalarının para politikasını normalleştirmelerinin 

önümüzdeki aylarda küresel piyasalarda sert satışları tetikleyebileceği uyarısında bulundu. Raporda, finansal piyasaların 

Eylül ayının ortasından itibaren geniş çapta oynaklığa ve sert satışlara maruz kaldığına dikkat çekilerek, bu satışların 

yatırımcıların sıkı para koşullarının ve ekonomik kriz tehdidinin olduğu bir dünyaya adapte olmasıyla birçok satışın ilki 

olabileceğine işaret edildi.  BIS’ın raporunda, ABD merkezli olmayan bankaların dolar para cinsinden yükümlülüklerini 

artırdığına dikkati çekilerek, bu bankaların bilançolarındaki dolar yükümlülüklerinin bu yılın Haziran ayı sonunda 2009’nın 

sonuna göre yüzde 20 artarak 12,8 trilyon dolara yükseldiği bilgisi de verildi. 
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 SEVİYELER 

Destek 1 1.1258 

Destek 2 1.1216 

Destek 3 1.1210 

Direnç 1 1.1353 

Direnç 2 1.1406 

Direnç 3 1.1502 

 SEVİYELER 

Destek 1 1237 

Destek 2 1228 

Destek 3 1213 

Direnç 1 1251 

Direnç 2 1257 

Direnç 3 1271 



  

 

(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.) 
2018 3. Çeyrek Müşteri Kar / Zarar Oranı : %23.33 / %76.67 

 

USDTRY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GBPUSD 

 

 

 

 

 SEVİYELER 

Destek 1 5.3305 

Destek 2 5.2914 

Destek 3 5.1385 

Direnç 1 5.4000 

Direnç 2 5.4600 

Direnç 3 5.5446 

 SEVİYELER 

Destek 1 1.2556 

Destek 2 1.2499 

Destek 3 1.2475 

Direnç 1 1.2659 

Direnç 2    1.2704 

Direnç 3 1.2807 


