
 1.04.2021 

 

 

TEKNİK GÖRÜNÜM 

 

 

 

 

BIST100 Endeksi dün -0,29% değer kaybederek 1391,73  
seviyesinde kapattı. Gün içerisinde 14 puanlık  band 
içerisinde hareket etti. İşlem hacmi düşük düzeyde 
gerçekleşti. RSI 32 seviyesinde devam etti.   
Grafikte yatay açılış ardından karışık işlem aktivitesi gün 
boyunca devam etti. Yukarıda 1400 direnci test edildi ve 
hafif aşağısında kapattı.  XBANK endeksinin -0,57% 
performansı tepkinin sınırlı kalmasına neden oldu. 
Özellikle GARAN -1,33% ile kapattı ve yabancı 
satışlarının 60mn adet olduğu dikkat çekti. Yüklü satış 
gelmesine rağmen hissenin kuvvetli durduğunu 
düşünüyoruz. Yukarıda 1400 seviyesi üzerinde kritik ana 
direnç 1432 seviyesine kadar aktivitesinin devamı 
beklenebilir. Aşağıda desteklerini ise  1382 – 1370 ve 
1354 olarak görüyoruz. 1370 aşağısında gerileme hız 
kazanabilir. 
 
Direnç:      1400 – 1411 – 1432 
Destek:      1382 - 1370 – 1354 
 
Bu sabah yatay açılış sonrasında 1370 - 1432  arasında 
işlem aktivitesi bekliyoruz. 
 

 

F_XU030 NİSAN VADE  (F_XU0300421) kontratında  

1434 - 1452 arasında 18 puanlık aralıkta  işlem 

gördü ve 1446  seviyesinde yatay  kapattı. Kısa vade 

ana işlem bandını 1392 – 1475 olarak görmeye 

devam ediyoruz  -üst sınırlarının geçilmesi ile 

aktivitede kırılım yönünde artış görebiliriz. Gün 

içerisinde dirençleri 1451 – 1460 – 1475 olarak 

görmeye devam ediyoruz. Destekleri ise 1426 – 

1417 - 1400 olarak belirliyoruz. Bu sabah  açılış ve 

1462 – 1417 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz. 

Direnç:      1451 – 1460 – 1475 

Destek       1426 – 1417 - 1400 
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USDTRY grafikte Dün 8,22 – 8,40 arasında işlem 

gördü ve seans kapanışında 8,26 seviyesinde 

kapattı.  Kısa vade destek 8,25 seviyesine geri 

çekildiği görüldü. bu seviye aşağısında desteklerini 

8,1350 – 8,02 ve 7,94 olarak görüyoruz. Dirençleri 

8,32 – 8,38 – 8,42. 

Direnç:        8,32 – 8,38 – 8,42. 

Destek:        8,1350 – 8,02 - 7,94 

 

 

EURUSD 
 
1.1700 desteğinin hemen üzerinde işlemlerin 
geçtiğini görmekteyiz. Satış baskısının devam 
etmesi adına ilk olarak bu destek seviyesinin 
kırılması gerektiğini not edelim. Böyle bir durumda 
yükselen trend desteği 1.1600 potaya girecektir. 
Özelikle bu desteğin aşağı yönde geçilmesi ile 
1.1500 – 1.1420 bölgesi hedef konumuna 
yerleşecektir. Buna karşılık 1.1700 üzerinde 
kalıcılık sağlanabilirse paritede 1.1780 seviyesi ile 
birlikte 1.1830 ve 1.1900 dirençlerini izliyor 
olacağız.  
 
Dirençler: 1.1780 – 1.1830 – 1.1900  
Destekler: 1.1700 – 1.1600 – 1.1500 
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GBPUSD 
 
1.3800 direncinin aşılamadığını görmekteyiz. Geri 
çekilmenin hız kazanması adına 1.3700 ara desteği 
ile birlikte 1.3660 seviyesini takip ediyor olacağız. 
Özellikle 1.3660 desteğinin kırılması durumunda 
paritenin kısa vadede 1.3600 – 1.3560 bölgesine 

kadar gerileyebileceğini belirtelim. Sterlinde 
güçlenmenin görülmesi adına 1.3800 direnci 
önemini korumakta. Bu seviye üzerinde oluşacak 
fiyatlamalarda 1.3870 – 1.3900 bölgesini izlemeye 
alacağız.  
 
Dirençler: 1.3800 – 1.3870 – 1.3900  
Destekler: 1.3700 – 1.3660 – 1.3600 
 

 

ONS ALTIN 
 
1675 desteğine yaklaşılmasının ardından alımların 
geldiğini görmekteyiz. Bu sayede 8 günlük üssel 
ortalamanın geçtiği 1715 ve arkasından 21 üssel 
ortalama olan 1729 dirençlerini takip ediyor 
olacağız. Özellikle 1729 seviyesinin aşılabilmesi 
durumunda alımların hız kazanabileceğini ve bu 
sayede 1764 direncinin hedef konumuna 
yerleşebileceğini not edelim. Bunun yanında geri 
çekilmenin oluşması adına 1675 desteği kısa vadede 
önemini korumakta. Böyle bir durumda 1650 ve 
1627 desteklerini takip etmeye başlayacağız. 
 
Dirençler: 1715 – 1728 – 1764 
Destekler: 1675 – 1650 - 1627 
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BRENT PETROL 

64.00 – 62.20 bölgesi içerisinde hareketlerin devam 

ettiğini görüyoruz. Bu noktada yukarı yönde 

hareketlerin devamı adına mevcut kısa vadeli 

kanalın yukarı yönde aşılması gerekiyor. Böyle bir 

durumda 65.00 direnci ile birlikte alçalan kanal üst 

bandı olarak takip ettiğimiz 66.20 seviyesini 

izlemeye alacağız. Bunun yanında 62.20 desteğinin 

kırılması durumunda ise geri çekilmenin hız 

kazanabileceğini ve bu sayede 61.40 ve 60.30 

desteklerinin kısa vadede hedef konumuna 

yerleşebileceğini belirtelim. 

Dirençler: 64.00 – 65.00 – 66.20 

Destekler: 62.20 – 61.40 – 60.30 
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A1 Capital Araştırma 
 
Whatsapp: +90 545 371 2121 
 
A1 Capital’de Hesap Açmak 
İçin Bizi Arayın: +90 850 532 
2121 
 
info@a1capital.com.tr 

 

ÇEKİNCE .. 

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. 

Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate 

alınarak kişiye özel sunulmaktadır.  

Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk 

ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere 

dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.  

Bu raporda yer alan bilgiler A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü 

tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına 

ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu 

kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek 

zararlardan A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.  

İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle A1 CAPİTAL  Yatırım Menkul 

Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer GÜLER HOLDİNG Grubu şirketlerinin görüş 

ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber 

verilmeksizin değiştirilebilir.  

A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde 

pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen 

şirketlerle  A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş 

ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.  

KOLAY HESAP AÇ 
https://a1capital.com.tr/lp/ 
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