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         LÜTFEN SON SAYFADAKİ ÇEKİNCEYİ OKUYUNUZ 

USDTRY 

 

  

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen sert yükselişler akabinde 6.05 bölgesini test eden USDTRY tarafı için 

BDDK’dan bir bacağı TL diğer döviz olan swap hamlesi geldi. Para swapı, forward, opsiyon ve diğer 

türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal öz kaynaklarının yüzde 25’i ile 

sınırlandırılması kararından sonra son hamle ile yüzde 10 ile sınırlandırılmasına karar verildi. Bu hamle 

sonrası kurda bir miktar geri çekilme görülmüş ve tekrar 5.98 bölgesine kadar gerilemişti.  Haftanın ilk 

işlem gününde şuanda ise psikolojik bir bölge olan 6.00 seviyesinden işlem gören kur alıcılı 

seyretmeye devam ediyor. yukarı yönde hareketlerin devamında 6.05 direnç hattı önemini korurken, 

bu seviye üzerinde yükselişlerin hız kazanması beklenebilir. 

Genel görünüm itibariyle teknik anlamda aşağı yönlü net bir sinyal bulunmasa da alternatif senaryoda 

6.00 psikolojik bölgesi altında kalınması durumunda 5.9730 ve 5.95 destek bölgeleri takip ediliyor 

olacak.  

 

DESTEK :      5.9730 – 5.9500 – 5.9375 

DİRENÇ :      6.0000 – 6.0685 – 6.1025 

 

 

 

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 

EURUSD 

 

 

Geçtiğimiz hafta açıklanan güçlü ABD verilerine karşın özellikle Euro Bölgesi lokomotif ülkelerinden 

olan Almanya İmalat verilerinin  daralmaya devam etmesi ile paritede geri çekilmelerin derinleştiğini 

ve EURUSD tarafının 1.0940 bölgesini fiyatladığını görüyoruz. Şuanda ise 1.055 seviyesinden hafif 

alıcılı işlem gören paritede genel teknik bakımdan satış baskısının devam etmesi muhtemel bir 

görünüm söz konusu diyebiliriz. Aşağı yönde hareketlerin devamı halinde 1.0940 destek konumunda 

iken, kırılımı halinde 1.09 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 

Yukarıda ise 1.0980 direnç konumunda takip edilebilir. Bu seviye üzerinde 1.10 psikoloj,k direnç 

hattının tekrar test edilmek isteyebileceğini düşünüyoruz. 

 

DESTEK :  1.0940 – 1.0900– 1.0880 

DİRENÇ :  1.0980– 1.1000 – 1.1025 
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         LÜTFEN SON SAYFADAKİ ÇEKİNCEYİ OKUYUNUZ 

GBPUSD 

 

 

1.30 bölgesi altında kaldıktan sonra satışların hız kazandığını gözlemlediğimiz GBPUSD haftanın ilk 

işlem gününde şuanda 1.29 seviyesinden işlem görmekte. Bu seviyenin altında gerçekleşecek 

fiyatlamalarda 1.2825 ve 1.28 destek seviyeleri takip edilebilir. 

Olası yukarı yönde ataklarsa ise 1.29 üzerinde kalınabilirse 1.2950 ve 1.30 dirençleri önemini koruyor 

olacak.  

 

 DESTEK :   1.2900 – 1.2825 – 1.2800 

 DİRENÇ  :   1.2950 – 1.3000 – 1.3075 
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         LÜTFEN SON SAYFADAKİ ÇEKİNCEYİ OKUYUNUZ 

ALTIN 

 

 

Yukarı yönlü ivmenin devam ettiğini gözlemlediğimiz Sarı Metal haftanın ilk işlem gününde 1570 

seviyesinden işlem görmekte. Yükselişlerin devam etmesi muhtemel bir teknik görünüm içerisinde 

fiyatlanan Ons için yukarıda 1573 ve  1582 dirençleri takip ediyor olacak. 

Olası geri çekilmelerde 1570 destek konumunda iken, bu seviye altında kalınması durumunda  1565 

ve 1560 destek seviyeleri radarımızda olmaya devam edecek. 

 

DESTEK :  1570 – 1565 – 1560 

DİRENÇ :  1573  – 1582  – 1588 

 

 

 

 

 

 

             Bilal AKSOY                                   
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         LÜTFEN SON SAYFADAKİ ÇEKİNCEYİ OKUYUNUZ 

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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