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         LÜTFEN SON SAYFADAKİ ÇEKİNCEYİ OKUYUNUZ 

USDTRY 

 

  

Geçtiğimiz gün TCMB Başkanı Murat Uysal’ın yapmış olduğu açıklamalarla birlikte TL varlıklardaki 

negatif seyrin kısmen tersine döndüğünü söylemek mümkün. Ocak ayında ölçülü bir şekilde faiz 

indirdiklerini ve bundan sonraki kararlarda faiz koridorunun açıklanacak olan verilerin etkisi 

üzerinden şekilleneceğini belirtti. Buna paralel olarak para politikasının da uyumlu bir şekilde 

işlemeye devam edeceğinin altını çizdi. Açıklamalar öncesinde kur 5.94 üzerinde seyrederken hemen 

akabinde 5.9155 bölgesine kadar geriledi. Haftanın dördüncü işlem gününde şuanda ise 5.9250 

bölgesinden hafif alıcılı işlem görmekte. Kısa vadede 5.9375 direnci önemini korurken, bu seviye 

üzerinde kalınması durumunda 5.95 ve 5.98 bölgeleri tekrar hedeflenebilir. 

Geri çekilmeler açısından net bir teknik sinyal olmasa da alternatif senaryoda 5.90 desteği önemli. Bu 

seviyenin kırılımı halinde satışların ivme kazanması ve 5.8880 bölgesinin tekrar fiyatlanması 

beklenebilir. 5.8880 altında ise 5.85 desteği güçlü görünümünü koruyor. 

 

DESTEK :      5.9000 – 5.8880 – 5.8500 

DİRENÇ :      5.9375 – 5.9500 – 5.9800 
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         LÜTFEN SON SAYFADAKİ ÇEKİNCEYİ OKUYUNUZ 

EURUSD 

 

 

Bugün gözler ECB tarafından yapılacak açıklamalarda olacak. Faiz kararı ve ardından yapılacak olan 

basın açıklaması EURUSD tarafında yönün belirlenmesinde etkili olacaktır. Teknik olarak 

incelediğimizde güne satıcılı başlayan paritede 1.1070 seviyesine tekabül eden formasyon alt bant 

bölgesi kritik bir destek konumunda takip ediliyor olacak. Bu seviyenin aşağı yönde kırılımı 

durumunda satışların derinleşmesi beklenebilir. Bu minvalde aşağıda 1.1040 ve 1.1015 destek 

seviyeleri takip ediliyor olacak.  

Parite için 1.1070 kritik destek seviyesi üzerinde kalınabilirse tekrar yükseliş potansiyelinin olduğunu 

söyleyebiliriz. 1.11 direnç konumunda iken, geçilmesi halinde 1.1135 ve 1.1170 bandına doğru 

momentum kaydedebilir. 

 

DESTEK :  1.1070 – 1.1040– 1.1015 

DİRENÇ :  1.1100 – 1.1135 – 1.1170 

 

 

 

 

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 51 
www.turkishyatirim.com.tr  www.turkishfx.com      www.turkborsa.net 

 

         LÜTFEN SON SAYFADAKİ ÇEKİNCEYİ OKUYUNUZ 

GBPUSD 

 

 

1.30 üzerinde kalıcılık sağlamayı başaran GBPUSD yükselişlerine dün de devam ederek 1.3155 

seviyesini test etti. Şuanda 1.3125 seviyesinden işlem gören GBPUSD için yukarı yönlü hareketlerin 

devamında 1.3215 ve 1.3285 dirençleri tekrar gündeme gelebilir. 

Diğer yandan satış yoğunluklu fiyatlamalarda 1.3095 ve 1.3050 destek seviyeleri takip ediliyor olacak. 

1.3050 altında ise 1.30 psikolojik destek bölgesi güçlü görünümünü koruyor diyebiliriz. 

 

 DESTEK :  1.3095 – 1.3050 – 1.3000 

DİRENÇ  :   1.3215 – 1.3285 – 1.3340 
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         LÜTFEN SON SAYFADAKİ ÇEKİNCEYİ OKUYUNUZ 

BRENT PETROL 

 

  

63.55 seviyesine tekabül eden yükseliş trend çizgisi bölgesinin geçtiğimiz gün kırılımından sonra 

satışların devam ettiğini gözlemlediğimiz Bent petrolde haftanın dördüncü gününde şuanda satışların 

baskın olmaya devam ettiğini ve 61.40 bölgesinden işlem gördüğünü görüyoruz. Geri çekilmelerin 

devamında takip ettiğimiz ilk destek hattı 60.25 bölgesi iken, bu bölge altındaki fiyatlamalarda 59.40 

hedefli bir baskı söz konusu olabilir. 

Alıcılar açısından ise 61.95 direnci üzerinde kalıcılık sağlanıp sağlanamayacağı önem arz ederken, bu 

seviye üzerindeki ataklarda 62.80 ve 63.70 bölgeleri takip ediliyor olacak. Gün içinde açıklanacak olan 

Ham Petrol Stok raporu yönün belirlenmesinde ve volatil hareketler için belirleyici olacaktır. 

 

DESTEK :  60,25 – 59,40 – 58,80 

DİRENÇ :  61,95 – 62,80  – 63,70 
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         LÜTFEN SON SAYFADAKİ ÇEKİNCEYİ OKUYUNUZ 

ALTIN 

 

 

1550 psikolojik destek hattı üzerinde tutunmayı başaran Ons Altın şuanda 1557 seviyesinden işlem 

görmekte. Teknik görünüm açısından yatay bir düzlemde fiyatlanan Ons Altın için yukarı yönlü 

ataklarda 1560 ve 1573 dirençleri önemini koruyor olacak.  

Aşağıda ise 1555 ve 1550 destekleri takip ediliyor olacak.  1550 altında ise 1545 hedefli satışlar söz 

konusu olabilir. 

 

DESTEK :  1555 – 1550 – 1545 

DİRENÇ :  1560  – 1573  – 1582 
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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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