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USDTRY 

 

  

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde açıklanan, TUİK verilerine Türkiye’de Ekim ayında geçen yılın 

aynı ayına göre işsizlik 608 bin artarak 4 milyon 396 bin kişi olurken, işsizlik oranı ise %13,4 olarak 

gerçekleşti. Veri akışı esansında kur 5.86 – 5.89 aralığında seyrederken piyasanın daha çok bu hafta 

gerçekleşecek olan TCMB Para Politikası Kurulu kararlarına odaklandığını söyleyebiliriz. Haftanın ilk 

işlem gününde ise şuanda 5.8690 bölgesinde hafif satıcılı işlem gören USDTRY için geri çekilmelerin 

devam etmesi halinde 5.85 destek konumunda takip ediliyor olacak.  Bu seviye altında ise 5.8200 

bölgesine tekabül eden trend çizgisi bölgesi hedeflenebilir. 

Kısa vadede 5.85 üzerinde kalmaya devam etmesi ve kalıcılık sağlanabilmesi halinde yukarıda 5.8850 

ve 5.90 bölgeleri tekrar gündeme gelebilir. 5.90 ve üzeri ataklarda ise yükselişlerin tekrar momentum 

kazanması beklenebilir. 

 

DESTEK :      5.8500 – 5.8200 – 5.8000 

DİRENÇ :      5,8850 – 5,9000 – 5,9375 
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EURUSD 

 

 

Geçtiğimiz hafta takip ettiğimiz zayıf Euro Bölgesi verileri sonrasında 1.1050 bölgesine kadar gerileyen 

ve sonrasında açıklanan ve beklentilerin altında 145 bin şeklinde gerçekleşen ABD Tarım dışı İstihdam 

verisi ile yükselen EURUSD şuanda 1.1125 bölgesinden alıcılı olarak işlem görmekte. Yükselişlerin 

devamı halinde yukarıda 1.1140 direnç konumunda iken, bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanabilmesi 

halinde 1.12 hedefli ataklar tekrar gündeme gelebilir.  

Geri çekilmelerde ise 1.1125 destek seviyesi altında kalınması durumunda 1.11 tekrar gündeme 

gelebilir. 1.11 altında gerçekleşecek bir kırılım durumunda satış baskısının tekrar ivme kazanması 

beklenebilir.  

 

DESTEK :  1.1125 – 1.1100– 1.1085 

DİRENÇ :  1.1140 – 1.1200 – 1.1225 
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GBPUSD 

 

 

Brexit gündemi ile baskı altında fiyatlamaya devam eden GBPUSD geçtiğimiz haftanın son işlem 

gününde İngiltere Merkez Bankası politika yapıcılarından Silvana Tenreyno’nun güvercin tonda 

açıklamaları ile dolar karşısından değer kaybetmeye devam ederek 1.30 seviyesine kadar geriledi. 

Şuanda 1.3025 bölgesinden işlem gören GBPUSD paritesi için geri çekilmelerin devamında 1.30 

destek konumunda takip edilirken, bu seviye altında kalınması durumunda .12985 ve 1.2940 bölgeleri 

hedeflenebilir.  

Gün içinde açıklanacak olan İngiltere Sanayi, İmalat ve Ticaret Dengesi verilerinin yanı sıra Büyüme 

Oranı verisi yönün belirlenmesinde etkili olabilir. Bu veri setleri sonrasında 1.30 üzerinde kalınması 

durumunda yukarı yönlü hareketlerde 1.3065 ve 1.3120 dirençleri takip ediliyor olacak.  

 

 DESTEK :  1.3000 – 1.2985 – 1.2920 

DİRENÇ  :   1.3065 – 1.3120 – 1.3265 
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BRENT PETROL 

 

 

Geçtiğimiz hafta açıklanan Ham Petrol stok verisi sonrasında satış baskısının devam ettiğini 

gözlemlediğimiz Brent Petrol 64.50 seviyesine kadar geriledikten sonra bu bölge itibariyle bir miktar 

yükselerek haftanın ilk işlem gününde şuanda 65..05 bölgesinde işlem görmekte. 65.00 bölgesinden 

geçen yükselen trend çizgisi üzerinde kalınması durumunda yükselişlerin tekrar gündeme gelmesi 

beklenebilir. Bu minvalde incelediğimize yukarıda 65.80 ve 66.25 bölgeleri tekrar gündeme gelebilir.  

65 USD seviyesinin aşağı yönde kırılımı durumunda ise geri çekilmelerin devam etmesi beklenebilir. 

Aşağıda 64.60 destek konumunda takip edilirken, Bu seviye altında ise satışlar derinleşebilir ve 63.75 

hedefli bir satış baskısı söz konusu olabilir. 

 

DESTEK :  65,00 – 64,60 – 63,75 

DİRENÇ :  65,80 – 66,25  – 66,75 
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ALTIN 

 

 

Amerika ve İran arasındaki gerilimin kademeli olarak azalması ile birlikte buna paralel olarak değer 

kaybeden Ons Altın haftanın ilk işlem gününde şuanda 1.554 seviyesinde hafif satıcılı işlem görmeye 

devam ediyor. Geri çekilmelerin devam etmesi durumunda 1550 – 1540 bandı takip ediliyor olacak.  

Özellikle 1540 destek bölgesinin kırılması halinde ise satışların bu bölge itibariyle derinleşmesi 

beklenebilir. 

Günün pivot seviyesi olan 1555 direncinin gün içinde tekrar geçilmesi durumunda yükselişlerde 1561 

ve 1565 dirençleri hedeflenebilir. Bu seviye üzerinde ise yükselişlerin ivme kazanması beklenebilir.  

 

DESTEK :  1550 – 15245 – 1540 

DİRENÇ :  1555 –  1561 – 1571 
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             Bilal AKSOY                                   

b.aksoy@turkishyatirim.com                                                                                                  

                                    

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin diğer raporlarına; 

www.turkishyatirim.com 

www.turkborsa.net 

https://twitter.com/turkishyatirim 

https://twitter.com/turkborsanet 

https://tr-tr.facebook.com/turkborsa 

https://twitter.com/turkishfx 

http://www.turkishfx.com/ 

adreslerinden ulaşabilirsiniz. 

 

ÇEKİNCE 

 Bu rapordaki bilgi ve fikirler, Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna 

inanılan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., bu bilgilerin 

doğruluğu veya bütünlüğü konusunda bir garanti veremez. Raporda yer alan yatırım, bilgi, yorum 

ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı 

kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında 

imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu rapordaki görüşler, 

tahmin ve projeksiyonlar, raporu hazırlayan analistlerin fikirlerini yansıtmaktadır. Analistler, görüş 

ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptirler. Bu rapor sadece bilgi vermek 

amacıyla hazırlanmıştır. Turkish Yatırım ve personeli, bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya 

yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu tutulamaz. 
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