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 LÜTFEN SON SAYFADAKİ ÇEKİNCEYİ OKUYUNUZ 

USDTRY 

 

  

Geçtiğimiz günün en önemli gündem maddelerinden biri ABD – Çin arasında gerçekleşen 1.faz ticaret 

anlaşmasının imzalanmasıydı. Bu olumlu atmosfer ile hafta başı itibariyle 5.90 – 5.85 bandında 

konsolide fiyatlanan USDTRY tarafında gözler bugün açıklanacak olan TCMB Para Politikası Kurulu 

toplantısında olacak. Faiz kaleminde olası bir değişikliğin kurda yönü belirleyici olması beklenirken, 

teknik olarak incelediğimizde geri çekilmelerde 5.85 seviyesinin güçlü destek oluşturduğunu 

görüyoruz. Olası aşağı yönde bir kırılım durumunda satış baskısının devam etmesi ve 5.83 – 5.80 

seviyelerinin tekrar gündeme gelmesi beklenebilir. 

Yükselişler açısından ise 5.90 bölgesi kısa vadede önemli bir direnç bariyeri olarak takip edilirken, bu 

seviye üzerinde kurun kalıcılık sağlayabilmesi halinde yükselen trend üzere devam eden fiyatlamasını 

sürdürmesi olası görünmektedir. Yukarıda 5.90 kırılımı durumunda 5.9375 ve 5.95 bölgelerinin 

hedeflenmesi 5.95 ve üzerinde ise alıcıların ekstra momentum kaydederek yükselişlerin hız kazanması 

söz konusu olabilir. 

 

DESTEK :      5.8500 – 5.8300 – 5.8000 

DİRENÇ :      5,9000 – 5,9375 – 5,9500 
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 LÜTFEN SON SAYFADAKİ ÇEKİNCEYİ OKUYUNUZ 

EURUSD 

 

 

Geçtiğimiz gün açıklanan ve beklentilerin altında gerçekleşen Euro Bölgesi Sanayi Üretimi ve Ticaret 

Dengesi verisi ile bir miktar baskı altında kalan EURUSD paritesi ABD tarafında açıklanan ve 

beklentileri karşılamayan ÜFE verisi sonrası değer kaybeden dolar karşısından yükselişlerini ikinci 

gününe taşımayı başardı. 1.1165 seviyesine kadar yükselen parite şuanda 1.1150 seviyesinden işlem 

görmekte. Yükselişlerin devamı halinde 1.1180 direnci yakından takip edilirken, bu seviye üzerinde 

kalınması halinde yükselişlerin devam ederek 1.1225 bölgesine kadar ivme kazanması beklenebilir. 

Olası geri çekilmelerde 1.1140 destek konumunda iken, bu destek hattının altında gerçekleşecek 4 

saatlik kapanışlarda satış yoğunluklu fiyatlamaların tekrar gündeme gelmesi olası. Gün içinde 

açıklanacak olan  Almanya TÜFE veri seti ve ABD tarafında Perakende satışlar takip edilirken, diğer 

yandan Avrupa Merkez Bankası Para Politikası tutanaklarının açıklanmasını takip ediyor olacağız. TSİ 

21:00 de ise AMB Başkanı Lagarde’ın açıklamaları yönün belirlenmesinde etkili olacaktır. 

 

DESTEK :  1.1140 – 1.1100– 1.1085 

DİRENÇ :  1.1180 – 1.1225 – 1.1240 
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 LÜTFEN SON SAYFADAKİ ÇEKİNCEYİ OKUYUNUZ 

GBPUSD 

 

 

Geçtiğimiz gün açıklanan ve beklentilerin altında gerçekleşen İngiltere TÜFE veri setine rağmen 1.30 

üzerindeki fiyatlamasına devam etmeyi başaran GBPUSD, Amerika tarafında açıklanan veriler ile 

değer kaybeden dolar karşısında görece güçlü görünümünü korudu. Şuanda 1.3050 bölgesinde işlem 

gören GBPUSD için yukarıda 1.3105 direnç seviyesi ve geçilmesi halinde 1.3170 bölgesi takip ediliyor 

olacak.  

Kısa vadede 1.30 bölgesi psikolojik bir destek oluşturdu diyebiliriz. Bu bölgenin geçilmesi durumunda 

1.2970 seviyesinden geçen trend çizgisi bölgesi yakından takip ediliyor olacak. Gün içinde 

gerçekleşecek olan Euro ve ABD öncü göstergeleri GBPUSD tarafında da volatiliteyi artıracaktır.  

 

 DESTEK :  1.3000 – 1.2970 – 1.2920 

DİRENÇ  :   1.3050 – 1.3105 – 1.3170 
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 LÜTFEN SON SAYFADAKİ ÇEKİNCEYİ OKUYUNUZ 

BRENT PETROL 

 

  

Geçtiğimiz gün açıklanan Ham Petrol stoklarının artış göstermesinin ardından petrol fiyatlarında satış 

baskısının devam ettiğini gözlemledik. Diğer yandan ABD ve Çin arasında dün nihayetlenen birinci faz 

ticaret anlaşmasının imzalanmasıyla oluşan olumlu atmosferinde etkisinin olduğunu söylemek 

mümkün. Brent petrol dün bu verileri ışığında 63.55 seviyesine kadar gerilemiş, bugün ise şuanda 

hafif alıcılı seyrederek 64.50 bölgesinden işlem görmekte. Yukarı yönde hareketlerin devamında 

64.80 direnci takip edilirken, bu seviye üzerindeki ataklarda 65.65 direnci tekrar gündeme gelebilir.  

Satış yoğunluklu fiyatlamalar açısında ise 64.10 ve 63.60 destekleri tekrar gündeme gelebilir. 63.60 

seviyesi altında gerçekleşecek fiyatlamalarda ise kritik yükselen trend çizgisi bölgesi olan 63.10 

bölgesi destek konumunda takip ediliyor olacak. 

 

DESTEK :  64,10 – 63,60 – 63,10 

DİRENÇ :  64,80 – 65,65  – 66,20 
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 LÜTFEN SON SAYFADAKİ ÇEKİNCEYİ OKUYUNUZ 

ALTIN 

 

 

ABD – İran tarafında tansiyonun görece düşmesi ve diğer yandan ABD – Çin Arasında imzalanan 1.faz 

ticaret anlaşması ile artan risk iştahı ve azalan güvenli liman talebi ile yatay hareketler 

gözlemlediğimiz Ons Altın 1550 psikolojik destek bölgesi üzerinde fiyatlamaya devam ediyor. Şuanda 

1552 seviyesinden işlem gören sarı metal hafif satıcılı bir şekilde güne başladı diyebiliriz. Geri 

çekilmelerin devamında 1550 destek seviyesi ve akabinde ise 153 seviyesinden geçen trend çizgisi 

bölgesi yakından takip ediliyor olacak.  

1550 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanabilmesi durumunda teknik beklentiler üzeri yükselişlerin 

devam etmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Yukarıda önemli direnç hatlarından biri olan 1561 direncinin 

hedeflenmesi ve olası bir kırılım durumunda yükselişlerin hız kazanması beklenebilir. 

 

DESTEK :  1550 – 1545 – 1540 

DİRENÇ :  1555 –  1561 – 1571 
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 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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