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11.09.2019 Günlük Forex Bülteni
USDTRY

Perşembe günü gerçekleşecek olan TCMB faiz kararına ilişkin bir indirim yapılması beklentilerini
fiyatlayan USDTRY yükselişlerini haftanın 3.gününe de taşıyor. Şuanda 5.78 bölgesine yakın seyreden
kur için kısa vadeli kritik direnç 5.80 bölgesi. Bu bölge üzerindeki ataklarda alıcıların daha fazla
momentum kaydetmesi beklenebilir . Bu anlamda takip ettiğimiz hedef dirençler 5.85 ve 5.93 olarak
karşımıza çıkıyor.
5.80 altında kalmaya devam etmesi ve özellikle 4 saatlik kapanışların bu bölge altında kalması 5.75
bölgesine doğru kısa süreli satışlar getirebilir. 5.75 üzerinde tutunabilmesi durumunda yükselen
trendi bozulmamış olacaktır.

DESTEK :

5.7500 – 5.7000– 5.6835

DİRENÇ :

5,8000 – 5.8500 – 5.9300

 LÜTFEN SON SAYFADAKİ ÇEKİNCEYİ OKUYUNUZ
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EURUSD

Perşembe günü gerçekleşecek olan ECB toplantısı öncesi düşük volatilite ile yatay bir bant üzere
fiyatlayan EURUSD 1.1050 seviyelerinde fiyatlanmakta. Teknik görünüm açısından yükseliş eğiliminin
daha baskın olduğunu düşündüğümüz parite için yukarıda kritik direnç üçgen formasyon alt bant
bölgesine tekabül eden 1.1075 bölgesi. Bu bölge üzerinde kalınması halinde 1.11 hedefli ataklar söz
konusu olabilir .
1.1075 altında kalmaya devam etmesi durumunda yatay konsolide olması beklentimiz dahilinde.
Aşağıda 1.1025 ilk destek bölgesi iken, geçilmesi durumunda 1.10 tekrar gündeme gelebilir . Gün
içinde açıklanacak olan Amerika ÜFE veri seti yönün belirlenmesinde etkili olabilir.

DESTEK : 1.1025 – 1.1000 – 1.0985
DİRENÇ : 1.1075 – 1.1100 – 1.1130
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GBPUSD

Bir yandan anlaşmasız Brexit ihtimallerinin zayıflaması diğer yandan İngiltere tarafında açıklanan
öncü dataların beklentilerin üzerinde olumlu seyretmesi ile GBPUSD yükselişlerine devam etti . Yukarı
yönlü hareketlerin devam edebilmesi açısından 1.2375 direnç alanı kısa vadede önemli bir kırılım
bölgesi olarak takip edilebilir. Bu seviye üzerinde 1.2390 ve 1.2420 gün içinde hedeflenebilir .
Kısa vadeli yükselen trend çizgisi bölgesi olan 1.2365 altında kalınması kısa bir düzeltme hareketini
beraberinde getirebilir. Bu minvalde oluşacak satış yoğun fiyatlamalarda günün pivot seviyesi olan
1.2345 ilk destek bölgesi olarak takip ediliyor olacak. geçilmesi durumunda ise 1.2320 tekrar
gündeme gelebilir .

DESTEK : 1.2345 – 1.2320 – 1.2300
DİRENÇ : 1.2375 – 1.2390 – 1.2420
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USDJPY

Yen karşısında değer kaydetmeye devam eden dolar, küresel risk iştahının artması ve siyaseten
ortaya konulan ılımlı atmosferin etkisiyle fiyatlanmaya devam ediyor. USDJPY paritesinde teknik
olarak gelinen nokta kritik bir direnç alanı bölgesi durumunda. Şuanda 107.80 seviyesinde bulunan
USDJPY için 107.85 üzerindeki ataklarda yükseliş trendi devam edebilir ve 108.00 bölgesi test
edilebilir.
Geri çekilmelerde ise 107.70 bölgesine doğru bir düzeltme hareketi söz konusu olabilir. bu seviye
altında ise 107.55 ve 107.45 bölgeleri kademeli olarak fiyatlanabilir. 107.45 üzerinde kalındığı sürece
yükselen trend bozulmamış olacaktır. ABD tarafında ÜFE verisi yönün belirlenmesinde etkili olacaktır.

DESTEK : 107.70 – 107.55 – 107.45
DİRENÇ : 107.85 – 108.00 – 108.15
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BRENT PETROL

Dünya Enerji Kongresinin ikinci gününde Nijerya ve Irak Enerji Bakanlarının OPEC’in arz kesintisi
anlaşmalarına uyacağına dair beyanatları ile ve petrole olan talebin artacağı beklentisi ile yüksek
volatilite gözlemlenen Brent Petrol 63.78 seviyesine kadar yükseldikten sonra bir miktar geri çekildi
ve şuanda 62.80 bölgesinde fiyatlanmakta. Günün pivot bölgesi olan 62.90 seviyesi üzerindeki ataklar
için 63.50 ve 63.90 dirençleri tekrar test edilebilir.
Olası bir satış baskısı durumunda ise 62.30 ve 61.30 aralığında konsolide olması ve yükselen trendin
bozulmayacağı beklentimizi koruyor olacağız. Gün içinde açıklanacak olan Ham Petrol Stok Raporu
yönün belirlenmesinde etkili olacaktır.

DESTEK : 62.30 – 61.30 – 60.00
DİRENÇ : 63.50 – 63.90 – 64,50
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ALTIN

ABD - Çin arasındaki gerginliğin giderek düşmesi ve Anlaşmasız Brexit ihtimallerinin zayıflaması ile
güvenli liman talebi buna paralel olarak azalmaya devam ediyor. 1500 psikolojik destek alanının aşağı
yönde kırılmasından sonra geçtiğimiz gün tekrar bu seviyeyi test eden Ons Altın satış baskısı altında
fiyatlanıyor. Şuanda 1492 seviyesinde bulunan Sarı Metal için bu bölge destek bölgesi. Aşağı yönde
geçilmesi durumunda 1480 hedefli baskılar devam edebilir.
Altın fiyatlarındaki yükselişlerin devamı için daha çok küresel çapta cereyan eden siyaset gündemi
yakından takip ediliyor olacak. yükselişlerin tekrar trend üzere fiyatlanması açısından 1500 psikolojik
bariyerinin geçilmesi beklenebilir.

DESTEK : 1492 – 1480 – 1470
DİRENÇ : 1500 – 1510 – 1520
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adreslerinden ulaşabilirsiniz.

ÇEKİNCE
Bu rapordaki bilgi ve fikirler, Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna
inanılan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., bu bilgilerin
doğruluğu veya bütünlüğü konusunda bir garanti veremez. Raporda yer alan yatırım, bilgi, yorum
ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı
kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu rapordaki görüşler,
tahmin ve projeksiyonlar, raporu hazırlayan analistlerin fikirlerini yansıtmaktadır. Analistler, görüş
ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptirler. Bu rapor sadece bilgi vermek
amacıyla hazırlanmıştır. Turkish Yatırım ve personeli, bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya
yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu tutulamaz.

 LÜTFEN SON SAYFADAKİ ÇEKİNCEYİ OKUYUNUZ

