
  

 

(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 beklenen haftasında sona doğru geliniyor. Fakat pariteler üzerindeki fiyatlanmalar ve yüksek 

volatilite hızını bugünde kaybetmedi. Dün akşam saatlerinde FED’in FOMC toplantısı ile birlikte başlayan 

hareketlilik bugünde fazlasıyla devam etti. Küresel ekonomiler için Fed’in attığı faiz artışı hamlesi her ne kadar 

önemli bir karar olsa da sadece beklentileri karşılamış olduğu unutulmamalıdır. Karar sonrası Başkan Yellen’ın 

da dediği gibi önümüzdeki süreçte FED yetkililerinin atacakları adımları değiştirmelerinde gelecek olan 

ekonomik verilerin önemi bir kademe daha artmış oldu. Bugün ABD tarafında hareketli bir veri akışı vardı. 

İşsizlik maaşı başvuruları 241K geldi. Bir öncekinde veri 243K idi. Aynı zamanda gelen inşaat izinleri datası da 

1.213M gelerek bekleneni karşılayamadı. Ayrıca konut başlangıçları verisi % 3.0 gelerek Şubatta son 4 ayın en 

yüksek seviyesine çıktı. 

FOMC toplantısının ardından dikkatlerimizi Japonya kanadına çevirmiştik. Japonya Merkez Bankası (BOJ) 

yaptığı toplantı da para politikasını değiştirmediğini ve aynı konjonktürde devam edileceğini açıkladı.  FED faiz 

artışı sonrası alınan bu karar ile birlikte iki merkez bankasının stratejisi daha da farklılaştı diyebiliriz. BOJ 

parasal gevşeme programını değiştirmeyerek şimdilik ‘Bekle Gör’ politikasını izlemeyi tercih etse de önümüzde 

ki günlerde enflasyonun artması durumunda faiz hedeflerini gözden geçirebilirler. BOJ Başkanı Kuroda ise 

yaptığı açıklamada; ekonominin kademeli olarak toparlandığını ve hedeflerine kadar parasal tabanın 

genişlemeye devam edeceğini vurguladı. Bunun yanında da % 2’lik enflasyon hedefi için ivmenin yeterli 

olmadığını belirtti. 

Diğer taraftan yurt içi piyasalarda ise günün önemlisi PPK toplantısıydı. Üst bantta bir faiz artışı 

gerçekleşebileceği beklenirken, TCMB koridor faizlerine müdahale etmedi. Fakat geç likidite penceresi borç 

verme faiz oranını %112den %11.75’e yükseltti. Gelen raporda son aylarda yaşanan maliyet yönlü gelişmelerin 

ve gıda fiyatlarında ki değişkenliğin enflasyonda hızlı bir yükselişe sebep olduğu bildirildi. Ayrıca TCMB 

enflasyon düzelene kadar elinde ki bütün araçları kullanmaya devam edeceğini iletti.  

Avrupa tarafında ise gözler Hollanda tarafından gelen sandık sonuçları ve İngiltere Merkez Bankası para 

politikası toplantısıydı. Hollanda’da sandık çıkış anketlerinde iktidar partisinin kazanacağının işaret edilmesi 

Euro için destek verici bir etki yarattı. Sonuçta Brexit süreci ile başlayan bir kopma senaryoları hala akıllarda. 

İngiltere tarafında ise BOE faiz oranlarını sabit tutarak varlık alım programında bir değişikliğe gitmedi. Brexit 

tasarısının yasalaştığı bir dönemde BOE kanadından bir değişiklik zaten beklenmiyordu. 9 üyeli para politikası 

komitesi de 435 milyar sterlinlik varlık hedefini korudu. Ayrıca faiz oranını sabit tutma kararı da 8’e karşı 1 oyla 

alındı.  
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 SEVİYELER 

Destek 1 1,0685 

Destek 2 1,0645 

Destek 3 1,0620 

Direnç 1 1,0740 

Direnç 2 1,0770 

Direnç 3 1,0825 

 SEVİYELER 

Destek 1 1225 

Destek 2 1221 

Destek 3 1211 

Direnç 1 1230 

Direnç 2 1237 

Direnç 3 1240 



  

 

(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 

USDTRY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GBPUSD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SEVİYELER 

Destek 1 3,6220 

Destek 2 3,6150 

Destek 3 3,6000 

Direnç 1 3,6515 

Direnç 2 3,6695 

Direnç 3 3,7050 

 SEVİYELER 

Destek 1 1,2310 

Destek 2 1,2275 

Destek 3 1,2230 

Direnç 1 1,2350 

Direnç 2 1,2385 

Direnç 3 1,2415 
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YARARLANILAN KAYNAKLAR: 

TRINVESTING 

BLOOMBERGHT, 

A1 CAPITAL ARŞİVİ 

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. 
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