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         LÜTFEN SON SAYFADAKİ ÇEKİNCEYİ OKUYUNUZ 

USDTRY 

 

  

Haftaya yükseliş ağırlıklı fiyatlayarak başlayan USDTRY bu seyri haftanın ikinci gününe de taşımış 

durumda. Geçtiğimiz gün 5.9555 seviyesini test eden kur şuanda 5.9420 bölgesinden işlem görmekte.  

Yukarı yönde eğilimin devam etmesi muhtemel bir teknik görünüm içerisinde bulunan USDTRY için 

yukarıda olası ataklar için  5.9775 ve 6.00 psikolojik direnci yakından takip ediliyor olacak.  

5.95 seviyesi altında gerçekleşecek fiyatlamalarda ise kalıcı olmasını beklemediğimiz kısa süreli 

satışlar görülebilir. Net bir geri çekilme sinyalinin mevcudiyetinden bahsedilemese de bu minvalde 

5.9375 destek konumunda güçlü görünümünü koruyor olacak. Kırılımı halinde ise satışların bir miktar 

daha derinleşerek 5.90 ve 5.8880 bandına doğru hareket etmesi beklenebilir. 

 

DESTEK :      5.9375 – 5.9000 – 5.8880 

DİRENÇ :      5.9775 – 6.0000 – 6.0500 
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         LÜTFEN SON SAYFADAKİ ÇEKİNCEYİ OKUYUNUZ 

EURUSD 

 

 

Geçtiğimiz hafta kırılan kama formasyon sonrası teknik beklentiler ve veri akışının da buna paralel 

olarak satışları desteklemesi sonrası EURUSD 1.1010 bölgesine kadar gerilemişti. Şuanda 1.1022 

bölgesinden işlem gören parite 1.1015 bölgesinden geçen trend çizgisi üzerinde kalmaya devam 

etmesi halinde gün içinde hafif alıcılı seyretmesi beklenebilir. Yukarıda 1.1040 ve akabinde 1.1065 

bölgeleri direnç konumunda takip ediliyor olacak.  

Diğer yandan geri çekilmelerde 1.1015 bölgesinden geçen trend çizgisi bölgesi altında kalınması 

durumunda ise, 1.10 psikolojik destek bölgesi tekrar test edilebilir.  Kırılımı durumunda ise satışların 

derinleşmesi beklenebilir. Gün içinde açıklanacak olan ABD Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri ve 

Tüketici Güven Endeksi yönün belirlenmesinde etkili olabilecek öncü göstergeler olarak takip ediliyor 

olacak.  

 

DESTEK :  1.1015 – 1.1000– 1.0980 

DİRENÇ :  1.1040 – 1.1065 – 1.1200 
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         LÜTFEN SON SAYFADAKİ ÇEKİNCEYİ OKUYUNUZ 

GBPUSD 

 

 

Genel görünüm itibariyle hala yükseliş trendi içerisinde fiyatlandığını gözlemlediğimiz GBPUSD kısa 

vadede son üç işlem gününde satış baskısı ile fiyatlandı. Şuanda 1.3055 bölgesinden işlem gören 

GBPUSD güne hafif satıcılı olarak başladı.  Geri çekilmenin devam etmesi durumunda aşağıda 1.3035 

bölgesinden geçen trend çizgisi destek konumunda iken, kırılımı halinde satışların hız kazanarak 

1.2985 ve 1.2905 bölgelerini tekrar hedeflemesi beklenebilir.  

Kısa vadede 1.3035 üzerinde kalmaya devam etmesi halinde ise makro görünümünde devam eden 

yükseliş trendi üzere fiyatlamalar söz konusu olabilir ve yukarıda sırasıyla 1.3095 – 1.3165 ve 1.3210 

dirençleri takip edilebilir. 

 

 DESTEK :   1.3035 – 1.2985 – 1.2905 

 DİRENÇ  :   1.3095 – 1.3165 – 1.3210 
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         LÜTFEN SON SAYFADAKİ ÇEKİNCEYİ OKUYUNUZ 

 

BRENT PETROL 

 

  

Yükselen trendin kırılımı sonrası devam eden satışlar ile derinleşen geri çekilmelerde Brent Petrol 

tarafında  57.70 destek seviyesinin test edildiğini gözlemledik. Şuanda ise 58.45 bölgesinden işlem 

gören Siyah Altın’da geri çekilmelerin devamında 57.70 destek konumunda iken, bu seviye altında 

satışların devam ederek 57.20 ve 56.15 bölgelerini test etmesi beklenebilir.  

Teknik görünüm itibariyle yukarı yönlü hareketler açısından net bir sinyal bulunmasa da alternatif 

senaryoda olası ataklar için 58.60 direncinin geçilmesi durumunda 59.95 direnci tekrar gündeme 

gelebilir. 

 

DESTEK :  57,70 – 57,20 – 56,15 

DİRENÇ :  58,60 – 59,95  – 60,65 
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         LÜTFEN SON SAYFADAKİ ÇEKİNCEYİ OKUYUNUZ 

ALTIN 

 

 

Yukarı yönlü trendine devam eden Ons Altın geçtiğimiz günlerde 1588 bölgesine kadar yükselmiş, 

ardından gelen kısa süreli satışlar ile bir miktar geri çekilerek 1575 destek bölgesine kadar gerilemişti. 

Şuanda 1579 seviyesinden işlem göre Sarı Metal için yukarıda 1582 direnci ve akabinde 1588 

dirençleri tekrar gündeme gelebilir.  

Olası geri çekilmelerde 1575 destek konumunda takip ediliyor olacak. Kırılımı halinde 1573 ve 1570 

seviyeleri hedeflenebilir.  

 

DESTEK :  1575 – 1573 – 1570 

DİRENÇ :  1582  – 1585  – 1588 
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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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