
EURUSD (Euro/Dolar Paritesi) 1.0986

n

n

n

 - 3

ORTA

1.1100

Önemli Bölge ve Seviyeler

1.1425 Ana Direnç

1.1350 - 1.1365 Ana Direnç Bölgesi 

1.1275 - 1.1290 Ana Direnç Bölgesi 

1.1185 - 1.1200 Ana Direnç Bölgesi 

1.1100 ANA PİVOT

1.1080 - 1.1100 Ana Direnç Bölgesi 

1.1000 - 1.1020 Ana Direnç Bölgesi 

1.0950 - 1.0970 Ana Destek Bölgesi

1.0910 Ana Destek

 

USDTRY (Dolar/TL Paritesi) 3.0953

n

n

n

 + 3

ORTA

3.0500

Önemli Bölge ve Seviyeler

3.1130 Ana Direnç ve Tarihi Zirve

3.0950 - 3.1000 Ana Direnç Bölgesi ve Tarihi zirve Bölgesi

3.0700 - 3.0750 Ana Destek Bölgesi

3.0500 - 3.0550 Ana Destek bölgesi

3.0500 ANA PİVOT

3.0200 - 3.0250 Ana Destek bölgesi

3.0000 - 3.0500 Ana Destek bölgesi

2.9650 - 2.9700 Ana Destek bölgesi

2.9500 - 2.9550 Ana Destek bölgesi

2.9150 - 2.9200 Ana Destek bölgesi

2.9000 Ana Destek 

KISA VADELİ 

ANA TREND
YUKARI 

Zarar Kes

ANA PİVOT

(Trend Değişim Seviyesi)
3.0500

3.0500 ana pivot seviyesi aşağı yönde kırılmadığı sürece YUKARI yönlü ana trendin korunma eğiliminde olabileceği düşüncesindeyiz.
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FOREX BÜLTENİ

1.1100 ana pivot seviyesi yukarı yönde kırılmadığı sürece AŞAĞI yönlü ana trendin korunma eğiliminde olabileceği düşüncesindeyiz.

TEKNİK YORUM

1.1200 seviyesi altında gerçekleşen aşağı yönlü ana trend korunuyor. Bu bağlamda yukarıda  1.1000 - 1.1020 bölgesini öncelikli ana direnç bölgesi olarak 

değerlendirmekteyiz. Ana pivot seviyenin geçtiği 1.1080 - 1.1100 bölgesini ise ikinci önemli ana direnç bölgesi olarak değerlendirmekteyiz. Aşağıda ise 1.0950 - 1.0970 

bölgesini öncelikli ana destek bölgesi olarak değerlendirmekteyiz.1.0910 seviyesini ise ikinci önemli ana destek seviyesi olarak değerlendirmekteyiz.

Ana pivot seviyemizi 1.1120 seviyesinden 1.1100 seviyesine çekiyoruz. Aşağı yönlü ana trendin gücünü ise  - 3 (ORTA) olarak değerlendirmekteyiz.

ANA PİVOT

(Trend Değişim Seviyesi)
1.1100 TRENDİN GÜCÜAŞAĞI

KISA VADELİ 

ANA TREND

Zarar Kes



TRENDİN GÜCÜ

Ana pivot seviyemizi 3.0500 seviyesinde tutmaya devam ediyoruz.  Yukarı yönlü ana trendin gücünü ise  + 3 (ORTA) olarak değerlendirmekteyiz.

TEKNİK YORUM

Yukarı yönlü ana trend gücünü korunuyor. Geçtiğimiz hafta 3.1130 ile yeni tarihi zirve seviyesi yeniledi. Ancak bu seviyeden gelen satış baskısı ile haftanın son iki işlem 

gününde 3.0700 – 3.0750 ana destek bölgesine kadar ara bir teknik düzeltme hareketinin geldiği dikkat çekti. Ancak 3.0700 – 3.0750 ana destek bölgesinden alınan güçle 

Cuma günü tekrardan 3.0900 üzerine doğru atak yaşandığı gözlendi. Bugün güne 3.0950 – 3.1000 önemli ana direnç bölgesi içinde bir başlangıç yaptığımız gözlenmekte. 

Aşağıda 3.0700 – 3.0750 bölgesini öncelikli ana destek bölgesi olarak değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu bölgeye doğru yaşanabilecek olası geri çekilmelerde ilk etapta 

bu bölgeden gün içi tepki hareketlerinin yaşanabileceği düşüncesindeyiz. Bu aşamada yukarı yönlü ana trendde bir zayıflama eğiliminden söz edebilmek için öncelikle 3.0700 

– 3.0750 ana destek bölgesinin aşağı yönde kırılması gerektiği düşüncesindeyiz. Bugün güne 3.0950 etrafında başlandığı gözlenmekte. 3.0950 – 3.1000 bölgesini öncelikli 

ana direnç bölgesi olarak değerlendirmeye devam ediyoruz. 3.0950 – 3.1000 bölgesi yakından gözlenmeli. Bu bölge üzerinde kapanışlar ise USDTRY’de yeni zirve 

arayışlarını beraberinde getirebilir. Bu nedenle bu bölgeye dikkat!!

 



XAUUSD (Altın USD) 1255.34

n

n

n

 - 2

ZAYIF

1275

Önemli Bölge ve Seviyeler

1400 Ana Direnç
1370 - 1375 Ana Direnç Bölgesi
1350 - 1355 Ana Direnç Bölgesi
1320 - 1325 Ana Direnç Bölgesi
1295 - 1300 Ana Direnç Bölgesi
1275 ANA PİVOT
1270 - 1275 Ana Direnç Bölgesi
1250 - 1255 Ana Destek Bölgesi
1235 Ana Destek

USDJPY (Dolar/Japon Yeni Paritesi) 104.13

n

n

n

 + 2

ZAYIF

103.25
,

Önemli Bölge ve Seviyeler
105 Ana Direnç

104.00 - 104.25 Ana Direnç Bölgesi

103.25 - 103.50 Ana Destek Bölgesi

103.25 ANA PİVOT

102.50 - 102.70 Ana Destek Bölgesi

101:50 - 101.70 Ana Destek Bölgesi

100.00 - 100.20 Ana Destek Bölgesi

103.25
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1325 seviyesi altında başlayan aşağı yönlü yönlü ana trendin korunduğu gözlenmekte. Geçtiğimiz hafta içinde yaşanan sert geri çekilmenin ilk etapta 1250 - 1255 ana destek 

bölgesine kadar devam ettiği ve ardından bu bölgeden tepki alımlarının geldiği dikkat çekmekte.  Bu aşamada aşağıda 1250 - 1255 bölgesini öncelikli ana destek bölgesi 

olarak değerlendirmeye devam ediyoruz. 1250 seviyesi altında ise 1235 seviyesini ikinci önemli ana destek seviyesi olarak değerlendirmekteyiz. Yukarıda ise ana pivot 

seviyesininde geçtiği 1270- 1275 bölgesini öncelikli ana direnç bölgesi olarak değerlendirmekteyiz. 

TEKNİK YORUM

103.25 ana pivot seviyesi aşağı yönde kırılmadığı sürece YUKARI yönlü ana trendin korunma eğiliminde olabileceği düşüncesindeyiz. 

Bu raporda yer alan bilgiler OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Kaldıraçlı İşlemler Birimi tarafından bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir yatırım aracının alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna 

inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İş bu rapordaki 

tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'ye ait olup diğer OYAK grup şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin 

değiştirilebilir. Oyak Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen sözleşmelerde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir.      

TRENDİN GÜCÜ

Zarar Kes

KISA VADELİ 

ANA TREND

ANA PİVOT

(Trend Değişim Seviyesi)

Zarar Kes



101.25 seviyesinde gerçekleşen yukarı yönlü ana trend korunuyor. Geçtiğimiz günlerde 104.00 - 104.25 ana direnç bölgesinden gelen satış baskısı dikkat çekmişti. Bu 

bölgeye doğru tekrardan yukarı yönlü ataklar gözlenmekte. Aşağıda ana pivot seviyeninde geçtiği 103.25 - 103.50 bölgesini öncelikli ana destek bölgesi olarak 

değerlendirmekteyiz. 103.25 seviyesinin altında ana pivot seviyeninde geçtiği 102.50 - 102.70 bölgesini ise ikinci önemli ana destek bölgesi olarak değerlendirmekteyiz. 

Yukarıda ise 104.00 - 104.25 bölgesini öncelikli ana direnç bölgei olarak değerlendirmekteyiz. 104.25 üzerinde ise 105.00 seviyesi ikinci önemli ana direnç seviyesi.

Bu aşamada ana pivot seviyemizi 102.75 seviyesinden 103.25 yükseltiyoruz.  Yukarı yönlü ana trendin gücünü ise + 2 (ZAYIF) seviyesi olarak belirliyoruz.

AŞAĞI

YUKARI

KISA VADELİ 

ANA TREND 

ANA PİVOT

(Trend Değişim Seviyesi)

FOREX BÜLTENİ

TRENDİN GÜCÜ

Bu aşamada ana pivot seviyemizi 1275 seviyesinde tutmaya devam ediyoruz. AŞAĞI yönlü ana trendin gücünü ise - 2 (ZAYIF) seviyesi olarak belirliyoruz.

1275 ana pivot seviyesi yukarı yönde kırılmadığı sürece AŞAĞI yönlü ana trendin korunma eğiliminde olabileceği düşüncesindeyiz

1275

TEKNİK YORUM

 


