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BIST100 

Bu hafta gündem oldukça yoğun… Haftanın ilk 

işlem günü akşam saatlerinde ABD Başkanı 

Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmesi 

bulunuyor. Toplantı sonrası yapılacak açıklama 

önemli olacak. Çarşamba günü FED toplantı 

kararları ve Perşembe TCMB toplantısı 

bulunuyor. Tüm bu gelişmeler oynaklığın 

yükselmesine neden olabilir. Teknik olarak; 

endekste yükselişin devamı adına 1464 direnci 

yakından takip edilmeli. Bu seviyenin üzerinde 

kalıcılık sağlayacak fiyatlamalarda alımların hız 

kazandığını görebiliriz. Bu durumda 1510 – 1520 

bölgesine doğru yükselişin ivme kazanması 

beklenebilir. 1520 üzerinde yükselen kanal üst 

bandı olarak izlediğimiz 1550 seviyelerini takip 

etmeye başlayacağız. Geri çekilmelerde kısa 

vadeli yükselen trend desteği 1446 seviyesinden 

geçiyor. Kırılması durumunda 1423 ve 1410 

desteklerine doğru gevşeme sürebilir.  
 

 

F_XU0300621 

Haziran endeks kontratında alçalan trendin 

yukarı yönde geçilmesi sonrası alımların devam 

ettiğini, kısa vadeli yükselen trendin 

korunduğunu takip ediyoruz. Bu doğrultuda 

yukarı yönde hareketlerin devamı adına ilk 

olarak 1590 direncini takip ediyor olacağız. Bu 

seviyenin aşılmasını sağlayacak fiyatlamaların 

oluşması durumunda 1620 – 1640 bölgesine 

doğru hareketlerin hız kazanabileceğini 

belirtelim. Bunun yanında geri çekilmelerin 

oluşması adına ilk olarak 8 günlük üssel 

ortalamanın geçtiği 1565 seviyesini izleyecek 

olsak da yükselen trend desteği konumunda 

bulunan 1545 desteğinin çok daha önemli 

olduğunun altını çizelim. Yükseliş trendinin 

üzerinde oluşan geri çekilmeleri kar satışı olarak 

değerlendirmekteyiz.  
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DOLAR/TL 

Paritede 21 günlük üssel ortalamanın aşağı 

yönde geçilmesi sonrası geri çekilmelerin hız 

kazandığını ve bu sayede 50 günlük 

ortalamanın geçtiği 8.31 desteğine ulaşıldığını 

görmekteyiz. Hafta genelinde TL lehine 

fiyatlamaların devam etmesi adına bu destek 

seviyesinin kırılması gerekmekte... Böyle bir 

durumda 8.22 desteği ile birlikte 8.13 ve 8.06  

destekleri potaya girebilir. 8.31 desteğinin 

aşağı yönde geçilememesi ise alımları 

getirebilir. Bu durumda 8 ve 21 üssel 

ortalamanın kesiştiği 8.47 direncini yakından 

izleyeceğiz. Yalnız bu seviyenin aşılması TL 

aleyhine fiyatlamaların güçlenmesine neden 

olabilir. Bu durumda 8.65 ve 8.78 dirençleri 

yeniden potaya girecektir. Hafta genelinde 

FED ve TCMB kararları özelinde kurda 

oynaklığın artabileceğine yönelik uyarımızı 

yapalım 

EURUSD 

Geçtiğimiz hafta ECB’nin beklenildiği gibi 

faizlerde değişikliğe gitmediği görüldü. Yalnız 

pandemi acil varlık alım miktarının Mart 2022 

yılına kadar uzatıldığı açıklaması önemliydi. 

Bu sayede Euro tarafında değer kayıpları 

gözlendi. Teknik olarak 1.2100 desteğini takip 

ediyoruz. Bu destek seviyesinin kırılması 

satışların güçlenmesine neden olabilir. Bu 

durumda 1.2000 ve 1.1920 desteklerini 

sırasıyla izlemeye alacağız. Yalnız 50 günlük 

üssel ortalamanın geçtiği 1.2100 desteği 

üzerinde tutunması durumunda paritenin 

1.2200  - 1.2270 dirençlerine doğru ataklar 

oluşabilir. 1.2270 üzerinde 1.2400 seviyesinin 

önünün açılabileceğini not edelim. 
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ONS ALTIN 

Kısa vadeli yükselen trend desteği olarak 

izlediğimiz 1880 seviyesinin aşağı yönde 

geçilmesi ile satışların ivme kazandığını 

görmekteyiz. Bu doğrultuda 1837 desteği 

potaya girmiş durumda. Yalnız bu seviyenin 

önemli olduğunu ve 1837 desteğinin kırılması 

durumunda fiyatların 2075 seviyesinden 

başlayan alçalan trende geri dönmesi anlamına 

geleceğini önemle belirtelim. Bu olasılığın 

gerçekleşmesi ile 200 günlük üssel ortalamanın 

geçtiği 1811 ve 1800 desteleri takip edilecektir. 

Yukarı yönde fiyatlamalar adına 1880 ardık yeni 

direnç olarak takip edilecektir. Bu seviyenin 

aşıldığını görebilirsek 1905 ve 1917 dirençleri 

yeniden takibe alınabilir. 1917 üzeri 

fiyatlamalarda 1960 çanağının 

tamamlanabileceğini şimdiden notlarımıza 

ekleyelim.  

 

BREN PETROL  

Haftalık grafikleri incelediğimizde Fibonacci 

%78.6 seviyesinin geçtiği 71.80 desteğinin 

üzerinde fiyatlamaların oluştuğunu 

görmekteyiz. Bu seviyenin üzerinde kalıcılığın 

sağlanabilmesi brent petrol fiyatlarına ilişkin 

daha yüksek seviyelerinin görülme olasılığını 

güçlü tutmaya devam edecektir. Bu durumda 

75.50 ara direnci takip edilecek olsa da 

alımların hız kazanması ile 80-82 dolar bölgesi 

de izlenecektir.  

71.80 desteğinin üzerinde kalıcılığın 

sağlanamaması geri çekilmeleri tepikleyebilir. 

Bu durumda güncel değeri 69.80 seviyesinden 

geçen 8 haftalık üssel ortalama takip edilebilir. 

Satışların hız kazanması ile bu destek 

seviyesinin kırılması 65.00 ve 62.00 desteklerini 

ön plana çıkaracaktır.  
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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 


