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BIST100 

Geçtiğimiz hafta Kurban Bayramı nedeni ile 

kapalı olan endeks tatil öncesi kritik 1350 

desteğinin hemen üzerinde kapanış 

gerçekleştirmişti. Bu destek seviyesinin 

kırılabilmesi durumunda satış baskısının 

sertleşme olasılığının belireceğini 

söyleyebiliriz. Böyle bir durumda 1335 ve 

1307 desteklerini izlemeye alacağız. 

1350 desteği üzerinde kalıcılığın 

sağlanabilmesi durumunda ise tepki olarak 

nitelendirebileceğimiz yükselişler görebiliriz. 

Bu durumda 200 günlük üssel ortalamanın 

geçtiği 1373 direnci önemli olacak. Bu 

seviyenin aşılmasını sağlayacak 

fiyatlamalarda 1383 ve 1400 dirençlerini 

takip edeceğiz. 

 

 

F_XU0300821 ( Ağustos Vade ) 

Teknik olarak 1463 desteğini yakından 

izlemek gerekmekte. Bu seviyenin aşağı 

yönde geçilememesi durumunda yukarı 

yönde fiyatlamalar oluşabilir. Böylelikle 

ilk olarak 1478 ara direnci ve arkasından 

1496 seviyelerini takibe alacağız.  

Buna karşılık 1463 desteği kırılabilirse 

satış baskısının devam etme olasılığı 

güçlenecektir. Bu sayede 1450 ve 1438 

destekleri hedef konumuna yerleşebilir.  
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DOLAR/TL 

Günlük grafikleri baz aldığımızda 50 

periyotluk üssel ortalamanın geçtiği 8.5350 

desteğinin hemen üzerinde fiyatlamaların 

oluştuğunu takip ediyoruz. Geri çekilmenin 

devamı adına bu destek seviyesinin 

kırıldığını görmemiz gerekmekte. Böyle bir 

durumda paritede düşüşlerin hız 

kazanarak 8.4500 – 8.4000 ve 8.3300 

desteklerini hedefleyebileceğini not 

edelim. 

8.5350 desteği kırılamaz ve yukarı yönde 

hareketler oluşabilirse bu sefer 21 günlük 

üssel ortalamanın geçtiği 8.6060 direncini 

izlemek gerekmekte. Bu seviyenin aşılması 

ile alımların güçlenebileceğini ve 8.7300 ile 

8.8000 dirençlerinin yeniden potaya 

girebileceğini söyleyelim.    

EURUSD 

Yüksele trendin güncel değeri olan 1.1900 

seviyesinin aşağısında kalıcılık devam ediyor. 

Dolayısıyla paritede zayıf görünümün 

sürdüğünü söyleyebiliriz.  Bu sayede geri 

çekilmenin devamı adına 1.1700 desteğini 

yakından izlemekteyiz. Şayet bu destek 

seviyesinin kırılması durumunda geri 

çekilmelerin 1.1600 ve 1.1490 seviyelerini 

hedefleyebileceğini not edelim.   

Yükseliş hareketlerinin oluşması için 1.1900 

direncinin aşılması gerektiğini düşünüyoruz. 

Böyle bir fiyatlamada 1.2000 ve 1.2150 

dirençleri yeniden hedef konumuna 

yerleşebilir.  
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ONS ALTIN 

1829 direncinin kırılamaması sonrası 

satışların geldiğini gördük. Yalnız 1800 

desteği üzerinde kalıcılık sağlama çabalarını 

da takip etmekteyiz. Bu noktada yukarı 

yönde hareketlerin görülmesi adına ilk 

olarak 1814 ara direncini izliyor olsak da 

1829 seviyesinin çok daha önemli olduğunun 

altını çizelim. Bu direncin aşılması sarı 

metalde 1855 ve 1875 seviyelerine doğru 

yükselişleri destekleyebilir.  

1800 desteğinin kırılması ise geri çekilmenin 

1770 ve 1750 desteklerine doğru sürme 

olasılığını canlandıracaktır.  

 

 

BRENT PETROL  

Geçtiğimiz hafta 67.00 dolar seviyesine 

kadar yaşanan geri çekilmenin ardından 

alımların geldiğini ve bu sayede fiyatların 

yeniden yükselen trendine geri döndüğünü 

gördük. Mevcut durumda yukarı yönde 

hareketlerin sürmesi için 73.50 seviyesi 

üzerinde kalıcılık aranmalı. Bu sayede 74.70 

– 76.30 ve 77.50 dirençlerini izlemeye 

alacağımızı belirtelim.  

73.50 üzerinde kalıcılığın sağlanamadığı 

durumda ilk olarak 70.00 dolar desteğini 

takip edeceğiz. Yalnız düşüşlerin sertleşmesi 

ile  67.00 ve 65.00 dolar seviyeleri yeniden 

hedef konumuna yerleşebilir.  
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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 


