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         LÜTFEN SON SAYFADAKİ ÇEKİNCEYİ OKUYUNUZ 

USDTRY 

 

  

Jeopolitik riskler dolayısıyla piyasalarda devam eden tedirginlik kur tarafında da etkisini sürdürmeye 

devam ediyor. Maalesef geçtiğimiz gün Suriye’den gelen şehit haberleriyle yükselen tansiyon 

endekslerde sert satışların yanı sıra kurda yükselişleri beraberinde getirdi. 6.00 psikolojik bariyeri 

üzerinde tutunmayı başaran USDTRY için momentum yukarı yönde sinyaller vermeye devam ediyor. 

Bu minvalde yukarıda 6.05 ve 6.0720 dirençleri takip ediliyor olacak. 6.07 ve üzerinde ise 6.10 direnç 

hedefine doğru hareketin devam etmesi beklenebilir. 

Yükselen trend çizgisi üzerinde fiyatlanan kur için olası geri çekilmelerin kalıcı olabilmesi için 6.00 

psikolojik bariyeri altında bir fiyatlama olması beklenmelidir. 6.00 seviyesi altında 5.9730 ve 5.95 

destek seviyeleri takip edilebilir. 

 

DESTEK :      5.9730 – 5.9500 – 5.9375 

DİRENÇ :      6.0500 – 6.0720 – 6.1000 
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         LÜTFEN SON SAYFADAKİ ÇEKİNCEYİ OKUYUNUZ 

EURUSD 

 

 

Tüm majör para birimleri karşısından değer kaydeden Dolar, Euro üzerinde de baskı yaratmaya 

devam ediyor. Diğer yandan ise Euro bölgesinden gelene verilerden anlaşılacağı üzere bölgede 

ekonomik daralmanın devam ettiğini görüyoruz.  Parite şuanda 1.0910 bölgesinde ve satış baskısı 

altında işlem görmekte.  Geri çekilmelerin devamında 1.09 destek konumunda takip edilirken, bu 

seviye altında kalınması halinde 1.0880 ve 1.0850 destek seviyeleri takip edilebilir.  

1.090 üzerinde kalıp kalmayacağı önem arz ederken, bu seviye üzerinde paritenin tutunabilmesi 

durumunda bir miktar tepki alımı ve bir düzeltme hareketi görülebilir. Bu minvalde 1.0940 ve 1.0980 

dirençleri hedeflenebilir. 

 

DESTEK :  1.0900 – 1.0880– 1.0850 

DİRENÇ :  1.0940– 1.0980 – 1.1000 
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         LÜTFEN SON SAYFADAKİ ÇEKİNCEYİ OKUYUNUZ 

GBPUSD 

 

 

1.30 bariyeri altındaki seyrine devam eden GBPUSD paritesi şuanda 1.2915 seviyesinden işlem 

görmekte. 1.29 üzerinde kalmaya devam etmesi durumumda 1.2950 ve 1.30 hedefleri önemini 

koruyor olacak.  

1.29 destek bölgesinin kırılımı durumunda ise satışların derinleşmesi beklenebilir. Aşağıda 1.2870 ve 

1.2825 bölgeleri destek konumunda takip ediliyor olacak. 

 

 DESTEK :   1.2900 – 1.2870 – 1.2825 

 DİRENÇ  :   1.2950 – 1.3000 – 1.3080 
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         LÜTFEN SON SAYFADAKİ ÇEKİNCEYİ OKUYUNUZ 

BRENT PETROL 

 

  

Satış trendi sonrasında bir miktar yatay seyrine devam eden ve günün pivot seviyesi olan 53.70 

üzerinde şuanda 54 USD den işlem gören Brent Petrol güne hafif alıcılı başladı. Konsolide olduğu 

bölge dışına yükseliş yoğun bir fiyatlama ile çıkması durumunda yukarıda 54.30 ve 54.70 dirençleri 

kısa vadeli direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişlerin hız kazanması ve düşüş trendinin 

kırılımı için ise 55.30 direnç alanı üzerinde bir fiyatlama olmasını beklenmelidir.  

Aşağı yönde hareketlerin devamı açısından ise 57.30 pivot bölge altında kalınması beklenebilir. Bu 

anlamda 53.10 ve 52.70 bölgeleri destek hedefler olarak karşımıza çıkıyor.  

 

DESTEK :  57,70 – 57,20 – 56,15 

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

ALTIN 

 

 

Formasyonel olarak incelendiğinde bir üçgen oluşumu içerisinde fiyatlanan Sarı Metal haftanın ikinci 

işlem gününde şuanda 1567 seviyesinden işlem görmekte. Hafif satıcılı bir görünüm içerisinde 

bulunan Ons altın için satışların devam etmesi halinde kalıcı olmasını beklemesek de aşağıda 1565 ve 

1560 bölgeleri destek hedefleri olarak radarımızda olmaya devam edecek.  

Yükselişlerde ise 1573 diren seviyesi üzerinden geçen ve 1575 bölgesine tekabül eden üçgen üst bant 

bölgesi takip ediliyor olacak.  1575 ve üzerindeki ataklarda yükselişlerin devam etmesi beklenebilir.  

 

DESTEK :  1565 – 1560– 1555 

DİRENÇ :  1573  – 1575  – 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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