
 

 

 

 
8.6300 seviyesinin üzeri test edilse de 
kalıcılığın sağlanamadığını görmekteyiz.  
Bu sayede 8.6000 seviyesinin aşağısında 
fiyatlamalar gözleniyor. Burada en 
önemli unsurun TCMB’nin gün içerisinde 
faiz oranlarında indirime gitmeyeceği 
beklentisi olduğunu söyleyebiliriz. Şayet 
bu beklentiler gerçekleşirse geri 
çekilmenin hızlanma olasılığı 
belirecektir. Bu durumda 8.5400 
desteğinin aşağı yönde geçilmesi ile kısa 
vadede 8.4800 ve 8.3500 desteklerinin 
hedef konumuna yerleşebileceğini not 
edelim.  
 
TCMB’nin sürpriz olarak nitelendirilecek 
faiz indirimine gitmesi durumunda kur 
tarafında yükselişin ivme kazanması 
beklenebilir. Baz senaryomuz bu olmasa 
da böyle bir hamlede yükselişin 8.6800 
direnci ile birlikte 8.7300 ve 8.8000 
seviyelerine doğru devam etme olasılığı 
bir hayli güçlenecektir.  
 
 

 

TEKNİK GÖRÜNÜM  

DOLAR/TL 

12/08/2021 

 

DİRENÇ 8,6300 8,6800 8,7300 

DESTEK 8,5400 8,4800 8,3500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A1 CAPITAL ARAŞTIRMA 
Baki Atılal 
Araştırmadan Sorumlu GMY 

Eren Can Umut 
Araştırma Müdürü 

Furkan Açar 
Araştırma Uzman Yardımcısı 

Yiğitcan Şahin 
Araştırma Uzman Yardımcısı 
 
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.  


