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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 derlenmiştir 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.
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-BIST100- HAFTALIK DEĞERLENDİRME
Merkez Bankalarına odaklı bir haftayı geride bırakırken, haftaya 2053.85
seviyesinden başlayan BIST100 endeksi hafta boyunca güçlenen alımlar ile
iki önemli direncini kırdı ve %4.4 oranında değer kazanımı ile 2144.26
seviyesinden haftayı kapadı.
Orta vadeli açısından önemli dirençler olarak gördüğümüz 2060 ile 2102
seviyelerinin kırılmış olmasını, trendinin devamı açısından önemli buluyoruz.
Kısa ve orta vadeli göstergelerdeki pozitif görünümün yanı sıra
geçtiğimiz haftalarda çevresinde hareket edilen kısa ve orta vadeli
ortalamalardan yukarı yönde uzaklaşılıyor olmasını da teknik açıdan
olumlu unsurlar olarak söyleyebiliriz. Diğer yandan son 3 haftalık
süreçte yaşanan yükselişe eşlik edemediğini gördüğümüz bir çok
hissede toparlanma çabası ile beraber tepki potansiyelinin de arttığı
düşünüyoruz.
Pozisyon değişimleri ile beraber 2102 seviyesinin üzerinde trendin sürmesini
beklediğimiz endekste, 2149 ara direncinin geçilmesi sonrasında üst direnç
noktaları olarak
2268 ve 2275 bandını hedefliyor olacağız.
2275
seviyesine kadar yaşanabilecek hareketler sonrasında ise kısa vadeli
kar satışları görebiliriz.
Endeksin bekletimizin aksine 2102 seviyesinin altına inmesi halinde ise
pozitif bakışımızı terse çevireceğiz. Bu nedenle 2102 seviyesin kırılması
durumunda taşınan pozisyonları azaltmanın yararlı olacağı kanaatindeyiz
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21 MART HAFTASI GENEL KURULLAR
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21 MART HAFTASI TEMETTÜ ÖDEMELERİ
Ödeme Tarihi Toplam Brüt Temettü

Brüt Temettü

Net Temettü

Temettü Verimi %

EREGL

Ereğli Demir Çelik

22.03.2022

15.575.000

4,4500

4,0050

11,15

FMIZP

F-M İzmit Piston

22.03.2022

63.743

4,4648

4,0183

3,60

ISDMR

İskenderun Demir Çelik

22.03.2022

8.700.000

3,0000

2,7000

9,41

TOASO

Tofaş Oto. Fab.

22.03.2022

3.200.000

6,4000

5,7600

7,55

FROTO

Ford Otosan

24.03.2022

4.561.830

13,0000

11,7000

4,19

KORDS

Kordsa Teknik Tekstil

24.03.2022

160.000

0,8225

0,7402

2,29

TATGD

Tat Gıda

24.03.2022

45.560

0,3350

0,3015

2,74

ANHYT

Anadolu Hayat Emek.

25.03.2022

440.000

1,0233

0,9209

6,62
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HAFTALIK PİYASA TAKVİMİ
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MODEL PORTFÖY DAĞILIMI
Öneri listemizi oynaklık ve çeşitlilik üzerinden giderek geniş tutmaya devam ediyoruz.
Mevcut durumda tercihlerimiz ;

ALARK
SISE
KCHOL
TUPRS
AKSEN
TTKOM
MAVI
ARCLK
VESBE
THYAO
KRDMD
TOASO
TTRAK
HEKTS
AKBNK
GARAN
YKBNK
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ÇEKİNCE ..
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin
risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece
burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu raporda yer alan bilgiler A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir
hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve
eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu
tutulamaz.
İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer GÜLER
HOLDİNG Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu
raporda adı geçen şirketlerle A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş
fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.
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