
  

 

(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 

Mart ayının en önemli haftasını yarılarken gözler doğal olarak TSİ 21.00’da gelecek olan Amerika’daki FOMC toplantısının 
kararı ve projeksiyonlarında olacak. Fed Başkanı Yellen dahil olmak üzere diğer eyaletlerin Fed başkanlarının da faiz 
artırımına yönelik pozitif görüş bildirmeleri ve Amerika’dan gelen genel anlamda olumlu veriler piyasalarda faiz artış 
beklentisini neredeyse %100’e çıkarmış durumda. Bu yüzden 25 baz puanlık faiz artışı sürpriz sayılmayacaktır. Fakat 
karar sonrası Janet Yellen’ın yapacağı açıklama yakından takip edilerek ilerleyen günler için Merkez Bankası’nın stratejisi 
hakkında ipuçları aranmaya çalışılacak. Merkez Bankası’nın 3 faiz artışından ziyade 4’e yönelik ipuçları vermesi 
volatiliteyi arttırabilir. Bu sebepten Fed yetkililerinin yıl içerisindeki beklentilerinin yer aldığı nokta grafik incelemelerde 
önemli bir yerde olacak.   

Bugüne bakacak olursak ise ABD’de TÜFE aylık % 0.1, yıllık ise % 2.1 artış göstererek FED’in enflasyon hedeflerine yakın 
olduğunu gösterdi ve merkez bankasının ilerleyen günlerde faiz artışı için elini kolaylaştırdı diyebiliriz. Perakende satışlar 
ise Şubat ayında %0.1 artış gösterdi ve olumlu veri akışı serisini bozmadı. 

Euro bölgesine bakacak olursak ise gündemde Hollanda’da gerçekleşen seçimler var. Yapılan anketlerde bir adım önde 
olan Wilders; ırkçı söylemleri ve Avrupa Birliği’ne karşı olan tutumuyla gündem oluşturmaya devam ediyor. Bu yüzden 
Özgürlük Partisi’nin galip gelmesi Avrupa Birliği için tehdit oluşturabilir. “Brexit sonrası çözülmeler devam eder mi?” 
sorusu halen gündemdeyken Hollanda’da oluşacak bu senaryo çözülme ihtimallerini güçlü tutmaya devam edecektir. Bu 
gelişmelerde Euro’da baskı oluşturmaya devam edebilir.  

Yurtiçinde ise yarın ki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararı öncesi Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıklamalarını 
takip ettik. Şimşek; işsizlik oranlarının yükselmesine değinirken bu oranların geçici olduğunu, sorunun farkında 
olduklarını ve bu konu hakkında önemli teşvikler yapıldığını, bunun yansımalarının Mart ayında görüleceğini açıkladı. Bu 
akşam ki FOMC kararı sonrası yurtiçinde Merkez Bankası’nın yarın yapacağı PPK toplantısının kararı ise yakından takip 
edilecek. Bunlara bağlı olarak hafta kapanışına kadar Dolar ve Türk Lirasında volatilite güçlü olacaktır. 
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 SEVİYELER 

Destek 1 1,0600 

Destek 2 1,0580 

Destek 3 1,0500 

Direnç 1 1,0645 

Direnç 2 1,0660 

Direnç 3 1,0685 



  

 

(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 1197 

Destek 2 1194 

Destek 3 1190 

Direnç 1 1205 

Direnç 2 1207 

Direnç 3 1211 

  

 SEVİYELER 

Destek 1 3,7145 

Destek 2 3,7000 

Destek 3 3,6720 

Direnç 1 3,7325 

Direnç 2 3,7560 

Direnç 3 3,7700 



  

 

(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 1,2160 

Destek 2 1,2120 

Destek 3 1,2050 

Direnç 1 1,2210 

Direnç 2 1,2230 

Direnç 3 1,2275 

 SEVİYELER 

Destek 1 50,60 

Destek 2 50,20 

Destek 3 49,60 

Direnç 1 51,80 

Direnç 2 52,20 

Direnç 3 52,80 



  

 

(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/

