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 LÜTFEN SON SAYFADAKİ ÇEKİNCEYİ OKUYUNUZ 

USDTRY 

 

  

Geçtiğimiz gün TÜİK tarafından açıklanan verilerde Türkiye Sanayi Üretimi Kasım ayında yüzde %0,7 

olarak gerçekleşmiş, bir önceki yılın aynı ayına göre %5,1 artmış, perakende satış hacmi ise Kasım 

ayında %1.7 artış göstermişti. Beklentilerin üzerinde olumlu gelen veriler ile birlikte USDTRY 5.85 

destek bölgesine kadar geriledikten sonra bu bölgeden gelen alımlar sonrası tekrar yükselerek 5.90 

seviyesini fiyatlamıştı. Şuanda ise hafif alıcılı bir şekilde fiyatlayan ve 5.8825 bölgesinde bulunan kur 

için 5.90 ve üzeri hareketlerde 5.9375 ve 5.95 seviyeleri direnç olarak önemini koruyor olacak.  

Olası bir geri çekilme durumunda ise 5.85 güçlü destek konumunda takip edilirken, bu seviyenin 

altında kalınması durumunda satış baskısının devam ederek 5.83 ve 5.80 bölgelerini fiyatlaması 

beklenebilir. Diğer yandan ise piyasanın yarın gerçekleşecek olan TCMB Para Politikası Kurulu’nun 

yapacağı açıklamalara konsantre olduğunu söylemek mümkün. Faiz kaleminde gerçekleşecek olası bir 

değişiklik durumunda sert ve volatil fiyatlamalar söz konusu olabilir. Gün içinde  açıklanacak olan 

Türkiye Aralık Bütçe Dengesi ve ABD ÜFE verisi yönün belirlenmesinde etkili olabilir.  

 

DESTEK :      5.8500 – 5.8300 – 5.8000 

DİRENÇ :      5,9000 – 5,9375 – 5,9500 

 

 

http://www.turkishyatirim.com.tr/
http://www.turkishfx.com/
http://www.turkborsa.net/
http://www.turkishfx.com/


 

Esentepe Mah.Ali Kaya Sok.Polat Plaza A Blok No:1A/52 Kat:4 Şişli – İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 70 
 

www.turkishyatirim.com.tr  www.turkishfx.com      www.turkborsa.net 
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EURUSD 

 

 

Bir yandan beklentilerin altında gelen zayıf Euro Bölgesi verileri ile satış baskısı altında 1.11 bölgesine 

kadar gerileyen parite, aynı gün açıklanan ve beklentilerin altında gerçekleşen ABD TÜFE veri seti 

sonrası hafif toparlayarak günü 1.1125 bölgesi üzerinde kapatmıştı. Şuanda ise 1.1135 seviyesinde 

hafif alıcılı bir şekilde fiyatlanan EURUSD için yükselişlerin devam etmesi durumunda yukarıda 1.1145 

ve 1.12 direnç hedefleri takip ediliyor olacak.  

Gün içinde açıklanacak olan İspanya ve Fransa TÜFE verileri gün içi yönün belirlenmesinde etkili 

olabilecek öncü göstergeler olarak takip edilirken, beklentilerin altında bir veri seti durumunda 

EURUSD tarafında aşağıda 1.11 ve 1.1085 destekleri takip ediliyor olacak. Gün içinde açıklanacak olan 

Amerika ÜFE rakamları da yönün belirlenmesinde etkili bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor. 

 

DESTEK :  1.1125 – 1.1100– 1.1085 

DİRENÇ :  1.1145 – 1.1200 – 1.1225 
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 LÜTFEN SON SAYFADAKİ ÇEKİNCEYİ OKUYUNUZ 

GBPUSD 

 

 

1.30 üzerindeki fiyatlamasına devam eden GBPUSD İngiltere’de açıklana zayıf öncü göstergelerin yanı 

sıra İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon tarafından yapılan bağımsızlık referandumu talebine ilişkin 

gündemlerle baskı altında fiyatlanıyor. Şuanda 1.3030 bölgesinde işlem gören GBPUSD için yukarı 

yönlü hareketlerin devamı açsından 1.3050 direnci önemini korurken, bu seviye üzerinde alıcıların 

ivme kazanarak 1.3105 bölgesini fiyatlaması beklenebilir. 1.3105 ve üzerinde ise yükselişler hız 

kazanabilir. 

Gün içinde açıklanacak olan İngiltere TÜFE veri seti yanı sıra Perakende satışlar ve Sonbahar 

tahminleri veri setleri yönün belirlenmesinde etkili olması beklenen öncü göstergeler olarak takip 

edilirken, beklentilerin altında bir veri seti mevcut kompozisyonda GBPUSD tarafını baskılamaya 

devam edebilir. Bu minvalde aşağıda 1.30 psikolojik destek hattı iken, bu seviye altında 1.2985 ve 

1.2920 bölgeleri hedeflenebilir. 

 

 DESTEK :  1.3000 – 1.2985 – 1.2920 

DİRENÇ  :   1.3050 – 1.3105 – 1.3170 
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BRENT PETROL 

 

 

Amerika ve İran arasında bir konvansiyonel savaş ihtimalinin gider azalmasıyla düşen tansiyon petrol 

fiyatlamalarında gevşemenin devam etmesini destekliyor diyebiliriz. Şuanda 64.35 seviyesinden işlem 

gören Brent Petrol güne hafif satıcılı başlarken, geri çekilmelerin devam etmesi halinde 63.65 ve 

63.10 bölgeleri destek konumunda takip ediliyor olacak. 63.10 bölgesinden geçen trend çizgisi 

bölgesinin kırılımı durumunda satışların derinleşmesi beklenebilir. 

Yukarı yönlü hareketlerde ise 64.90 direnci ve geçilmesi halinde 65.00 Ve üzeri ataklarda  65.65 

seviyesine doğru alıcılar tekrar momentum bulabilir. 

 

DESTEK :  63,65 – 63,10 – 61,80 

DİRENÇ :  64,90 – 65,65  – 66,20 
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 LÜTFEN SON SAYFADAKİ ÇEKİNCEYİ OKUYUNUZ 

ALTIN 

 

 

ABD’nin Çin’i kur manipülatörü listesinden çıkarması ile yeni bir faz için ticaret anlaşmasına devam 

edileceği beklentileri ve artan risk iştahına ters orantılı olarak azalan güvenli liman talebi sonrasında 

Ons altın tarafında fiyatların aşağı yönde revize edildiğini ve 1536 bölgesinden gelen alımlarla 

tekrardan ivmelenerek şuanda tekrar 1551 seviyesinden işlem gördüğünü gözlemliyoruz. Yükselişlerin 

devam etmesi halinde yukarıda 1560 direnç konumunda takip edilirken, bu seviye üzerinde alıcıların 

teknik beklentileri fiyatlamada baskın olması beklenebilir. Bu minvalde 1572 hedefli yükselişleri söz 

konusu olabilir. 

Olası geri çekilmelerin devamı halinde ise aşağıda 1550 destek konumunda takip edilirken, bu seviye 

altında gerçekleşecek fiyatlamalarda 1540 bölgesinden geçen trend çizgisi bölgesi tekrar test 

edilebilir. Gün içinde açıklanacak olan Amerika TÜFE veri seti yönün belirlenmesinde etkili olabilecek 

öncü bir gösterge olarak takip ediliyor olacak.  

 

DESTEK :  1550 – 1545 – 1540 

DİRENÇ :  1555 –  1561 – 1571 

 

 

 

http://www.turkishyatirim.com.tr/
http://www.turkishfx.com/
http://www.turkborsa.net/
http://www.turkishfx.com/


 

Esentepe Mah.Ali Kaya Sok.Polat Plaza A Blok No:1A/52 Kat:4 Şişli – İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 70 
 

www.turkishyatirim.com.tr  www.turkishfx.com      www.turkborsa.net 

 

 LÜTFEN SON SAYFADAKİ ÇEKİNCEYİ OKUYUNUZ 

             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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