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BIST100 

Geçtiğimiz hafta FED’in yaptığı açıklamaları 

piyasanın şahin olarak algılaması, 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Biden’ın 

görüşmesinde somut bir sonucun alınamamış 

olması ve TCMB toplantısında şahin bir tutumun 

görülememesi sonrası endekste satışlar hızlandı. 

Bu sayede 1407 trend desteğinin de aşağı yönde 

geçilmesi ile 1384 desteğine yaklaşıldığını 

görmekteyiz. Geri çekilmenin devamı adına ilk 

olarak 1384 desteğini takip etmekteyiz. Şayet bu 

destek seviyesinin kırılması endekste satışların 

1352 ile 1335 desteklerine doğru devam 

etmesinin önünü açabilir. Bunun yanında yukarı 

yönde hareketlerin oluşması adına 1407 ve çok 

daha önem verdiğimiz 1423 seviyesini izliyoruz. 

1423 direncinin aşılabilmesini sağlayacak 

alımlarda endeksin 1445 ara direnci ile 1464 

seviyesine doğru ataklar bulunabileceğini 

söyleyelim.  

 

F_XU0300621 

Satışların hız kazanması ile kısa vadede 

izlediğimiz yükselen trend desteği olan 1538 

seviyesinin aşağı yönde geçilmesi sonrası 

fiyatlarında yeniden alçalan trendine geri 

döndüğünü görmekteyiz. Bu sayede 1522 

seviyesinin aşağısında kalıcılık sağlanabildiği 

sürece 1495 desteğine doğru gevşeme olasılığı 

canlılığını koruyacak. Bu seviyenin aşağısında ise 

1452 ile 1420 desteklerinin bulunduğunu not 

edelim.   

Yukarı yönde hareketlerin görülmesi adına 1540 

üzeri fiyatlama görmemiz gerekiyor. Bu sayede 

yükselen trendine geri dönecek olan fiyatın 1556 

ve 1585 dirençlerini yeniden hedefleyebileceğini 

belirtelim.  
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DOLAR/TL 

Küresel ölçekte ABD dolarının değer 

kazancının hızlanması sonrası kur tarafında 

yükselişlerin yeniden güçlendiğini 

izlemekteyiz. Bu doğrultuda fiyatlarında 8.77 

zirvesine yaklaştığını takip ediyoruz. Bu 

seviyenin aşılması TL aleyhine fiyatlamaların 

güçlenmesine neden olabilir. Bu durumda kısa 

vadeli yükselen kanal formasyonu üst bandı 

olarak izlediğimiz 8.85 ve ardından 9.00 

seviyeleri potaya girecektir. 

Geri çekilmelerde 8.66 desteğini yakından 

izlemek gerekiyor. Bu destek seviyesi 

kırılmadan henüz kısa vadeli yükselen trend 

bozulmuş olmayacak. Fakat kırılımın 

gerçekleşmesi durumunda 8.58 ve 8.50 

destekleri potaya girecektir.  

EURUSD 

Dolar endeksinde (DXY) güçlenmenin oluşması 

ile paritede satışların hız kazandığını takip 

ediyoruz. Bu doğrultuda uzun vadeli yükselen 

trend desteği olarak izlediğimiz 1.1810 seviyesi 

bir hayli önemli bir konumda. Şayet bu destek 

seviyesi aşağı yönde geçilebilirse satışların 

devam etme olasılığı kuvvetlenecektir. Bu 

sayede 1.1700 ile 1.1600 desteklerinin hedef 

konumuna yerleşebileceğini belirtelim.  

1.1810 desteğinin kırılamaması ise alımların 

gelmesini sağlayabilir. Bu sayede 1.1950 – 

1.2000 bölgesi kısa vadede izlenmelidir. 

Özellikle 1.1950 üzerinde kalıcılıklarda 1.2100 

seviyesine atak oluşturabileceğini söyleyelim. 
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ONS ALTIN 

Fiyatlarda sert geri çekilmelerin yaşandığını 

izlemekteyiz. Bu noktada Fibonacci %61.8 

seviyesinin geçtiği 1768 desteğinin 

aşağısında fiyatlamaların devam etmesi 

satış baskısının sürmesine olanak 

sağlayabilir. Bu durumda 1755 ara desteğini 

takip edeceğiz. Şayet bu desteğin kırılması 

ile 1728 – 1720 bölgesine doğru geri çekilme 

oluşabilir.  

Yukarı yönde tepkinin oluşması adına 1768 

üzerine yükseliş görmemiz kısa vadede 

önemli olacaktır. Böyle bir durumda 1797 

direnci ile birlikte 1810 ve 1825 dirençleri 

hafta genelinde takip edilebilir.  

 

BREN PETROL  

71.00 desteğinin üzerinde fiyatlamaların 

sürmesi yukarı yönde hareketlerin iştahlı 

olduğunu göstermekte. Bu sayede 74.40 

direncini yakından takip ediyoruz. Şayet bu 

direnç seviyesinin aşılmasını sağlayacak 

fiyatlamalarda 76.00 ve 80.00 dolar seviyeleri 

takip edilemeye başlanabilir.   

Geri çekilmelerin görülmesi adına 71.00 dolar 

desteğinin kırılması gerekiyor. Bu durumda 

yükselen trend desteği olarak takip ettiğimiz 

68.50 seviyesine kadar geri çekilme sürebilir. Bu 

seviyeye kadar olan düşüşleri kar satışları olarak 

kabul edecek olsak da 68.50 desteğinin kırılması 

durumunda 64.50 seviyesine kadar hızlı bir geri 

çekilme olasılığının belireceğini de belirtelim.  
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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.  

 

A1 CAPITAL ARAŞTIRMA 
Eren Can Umut 
Araştırma Müdürü 
 
A1 Capital’de Hesap Açmak İçin Bizi Arayın:  
+90 850 532 2121 
info@a1capital.com.tr 


