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 LÜTFEN SON SAYFADAKİ ÇEKİNCEYİ OKUYUNUZ 

USDTRY 

 

  

İsviçre’nin Davos kasabasında gerçekleşen dünya Ekonomi Forumu yakından takip edilirken geçtiğimiz 

gün ABD Başkanı Trump’ın açıklamaları ve azil süreci gündemin ilk sıralarında yer aldı. Trump 

açıklamalarında Çin ile ilgili 2.faz ticaret görüşmelerinin kısa süre içinde başlayacağını belirtmiş, diğer 

yandan FED’in faiz politikalarını eleştirmişti. İçeride ise TCMB tarafından gerçekleştirilen faiz indirimi 

sonrası yükselişe geçen kur şuanda kritik bir direnç alanı olan 5.9375 bölgesinden işlem görmekte. Bu 

seviyenin üzerinde 5.95 ve 6.00 bandında kalıcılık sağlaması teknik görünüm itibariyle beklentimiz 

dahilinde diyebiliriz.  

Aşağı yönlü olarak net bir sinyal oluştuğunu düşünmesek de olası bir alternatif senaryoda 5.9375 

altında kalınması tekrar 5.90 destek hattını gündeme getirebilir. 5.90 ve altında ise satış baskısı bir 

miktar daha ivme kazanabilir. 

 

DESTEK :      5.9375 – 5.9000 – 5.8880 

DİRENÇ :      5.9500 – 5.9750 – 6.0000 
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EURUSD 

 

 

Geçtiğimiz gün açıklanan ve beklentilerin üzerinde olumlu gelen Avrupa verileri sonrası yükselerek 

1.1118 seviyesine kadar fiyatlanan EURUSD bu bölgeden gelen satışlarla tekrar geri çekilmiş ve 1.11 

altında günü 1.1080 seviyesinde tamamlamıştı. Yeni güne hafif alıcılı başlayan parite şuanda 1.1085 

seviyesinden işlem görmekte. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi 1.11 direnç olarak önemini 

korurken, bu seviye üzerinde 1.1135 ve 1.1170 dirençleri radarımızda olmaya devam edecek. 

Geri çekilmelerde ise Formasyon alt bant bölgesine tekabül eden 1.1065 seviyesi kritik öneme sahip 

diyebiliriz. Bu seviye altında gerçekleşecek fiyatlamalarda satışların derinleşmesi ve 1.10 bölgesinin 

tekrar gündeme gelmesi beklenebilir. 

 

DESTEK :  1.1065 – 1.1040– 1.1000 

DİRENÇ :  1.1100 – 1.1135 – 1.1170 
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GBPUSD 

 

 

Beklentilerin üzerinde gelen veri setleri sonrası dolar karşısında değer kaydeden bir diğer majöçr para 

birimi olan GBP yükselişini 3.güne de taşımış durumda. 1.30 üzerinde tutunmaya çalışan ve hafta içi 

itibariyle bunu gerçekleştiren ve şuanda 1.3050 bölgesinde bulunan GBPUSD için yükselişlerin devamı 

halinde 1.3095 direnç olarak takip ediliyor olacak. Geçilmesi halinde yukarıda 1.3140 ve 1.3215 

bölgeleri hedeflenebilir. 

Aşağı yönü hareketlerde 1.30 bölgesine tekabül eden trend çizgisi bölgesi psikolojik bir destek 

bariyeri olarak önemini koruyor olacak.  bu seviyenin kırılımı durumda ise satışların ivme kazanması 

beklenebilir ve 1.2945 bölgesi tekrar test edilebilir. 

 

 DESTEK :  1.3000 – 1.2945 – 1.2920 

DİRENÇ  :   1.3095 – 1.3140 – 1.3215 
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 LÜTFEN SON SAYFADAKİ ÇEKİNCEYİ OKUYUNUZ 

BRENT PETROL 

 

  

Bir yandan Libya ve Irak’taki gelişmeler takip edilirken buna paralel olarak gelişen gündemlerle petrol 

fiyatlarının gevşemeye devam ettiğini görüyoruz.  Şuanda kritik bir trend çizgisi bölgesi olan 63.55 

seviyesinde fiyatlanan Brent petrol bu seviyenin altında kalabilirse satış yoğun fiyatlamalar devam 

edebilir ve  62.80 – 61.95 bölgeleri hedeflenebilir.  

Kısa vadede yukarı yönde hareketler açısından 63.55 bölgesi üzerinde kalıcılık sağlanabilmesi 

belirleyici olacak diyebiliriz. Bu seviye üzerinde kalınması durumunda trend tersine dönebilir ve 

yukarıda 64.85 direnci tekrar gündeme gelebilir. 

 

DESTEK :  63,55 – 62,80 – 61,95 

DİRENÇ :  64,85 – 65,70  – 66,35 
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 LÜTFEN SON SAYFADAKİ ÇEKİNCEYİ OKUYUNUZ 

ALTIN 

 

 

1550 seviyesi üzerinde tutunmaya devam eden Ons altın şuanda 1552 bölgesinden işlem görüyor.  

Yukarı yönlü fiyatlamaların devamında 1555 ve 1560 dirençleri önemini koruyor olacak.  1560 seviyesi 

kıs vadede yükselişlere ekstra momentum kazandırabilir düzeyde önemli bir direnç diyebiliriz. 

Geri çekilmelerde 1550 psikolojik bariyeri ve 1545 destek hattı takip ediliyor. 1545 seviyesi altında ise 

bu defa satışların derinleşmesi söz konusu olabilir. her ne kadar Çin ABD arasında 2.faz ticaret 

görüşmelerine istinaden olumlu sinyaller verilse de piyasanın somut adımlar atılmasını beklediğini 

söyleyebilir, ve piyasada risk iştahının henüz beklenilen seviyede olmadığını söyleyebiliriz. 

 

DESTEK :  1550 – 1545 – 1536 

DİRENÇ :  1555  – 1560  – 1572 
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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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