
EURUSD (Euro/Dolar Paritesi) 1.0579

n

n

n

 - 3

ORTA

1.0670

Önemli Bölge ve Seviyeler

1.1125 - 1.1150 Ana Direnç Bölgesi 

1.0930 - 1.0950 Ana Direnç Bölgesi

1.0830 - 1.0850 Ana Direnç Bölgesi

1.0670 ANA PİVOT

1.0650 - 1.0670 Ana Direnç Bölgesi

1.0580 - 1.0600 Ana Direnç Bölgesi

1.0525 Ana Destek

1.0500 Ana Destek

 

USDTRY (Dolar/TL Paritesi) 3.4613

n

n

n

 + 4

GÜÇLÜ

3.3500

Önemli Bölge ve Seviyeler

3.4750 - 3.4800 Ana Direnç Bölgesi

3.4000 - 3.4100 Ana Destek bölgesi

3.3700 - 3.3750 Ana Destek bölgesi

3.3500 - 3.3550 Ana Destek bölgesi

3.3500 ANA PİVOT

3.3250 - 3.3300 Ana Destek bölgesi

3.3000 - 3.3050 Ana Destek bölgesi

TRENDİN GÜCÜ

Ana pivot seviyemizi 3.3250 seviyesinden 3.3500 seviyesine yükseltiyoruz. Yukarı yönlü ana trendin gücünü de  + 4 (ORTA) olarak değerlendirmekteyiz.

TEKNİK YORUM

26 Eylül tarihinde 2.9700 seviyesi üzerinde başlayan yukarı yönlü ana trend gücünü koruyor. 26 Eylül’den bu yana yükselişin %16.5 düzeyine ulaştığı gözlenmekte. Ana pivot 

seviyemizi bu aşamada 3.3250 seviyesinden 3.3500 seviyesine yükseltiyoruz. Bu aşamada 3.3500 ana pivot seviye üzerinde kalınabildiği sürece yukarı yönlü ana trendin 

korunma eğiliminde olabileceğine ilişkin görüşümüzü koruyoruz. Son dönemde volatilitinenin iyiden iyiye yükseldiği, %1’in üzerinde gün içi dalgalanmaların yaşandığı dikkat 

çekmekte. Bu aşamada gün içindeki dalgalanmaların yüksek olabileceğine yönelik görüşümüzü koruyoruz.  Dün TCMB kararı sonrasında 3.3700 seviyesine kadar USDTRY 

ardından Avrupa Parlamentosu’nun üyelik müzakerelerini geçici olarak askıya aldığınına ilişkin tavsiye kararı sonrasında tekrardan hızlı bir yükseliş içerisine girdiği dikkat 

çekti. Bugün sabah saatlerinde Asya piyasalarında 3.4768 ile tarihi zirve seviyesinin yenilendiği gözlendi. Aşağıda olası geri çekilmelerde ilk etapta 5 günlük HO 

seviyesininde geçtiği 3.4000 - 3.4100 bölgesini öncelikli ana destek bölgesi olarak değerlendirmekteyiz. 3.3700 -  3.3750 bölgesini ise ikinci önemli ana destek bölgesi olarak 

değerlendirmekteyiz.Yeni zirve arayışının devam ettiği bugünlerde yukarıda ise tarihi zirve seviyesininde geçtiği 3.4750 – 3.4800 bölgesini öncelikli ana direnç bölgesi olarak 

değerlendirmekteyiz. 
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FOREX BÜLTENİ

1.0670 ana pivot seviyesi yukarı yönde kırılmadığı sürece AŞAĞI yönlü ana trendin korunma eğiliminde olabileceği düşüncesindeyiz.

TEKNİK YORUM

Aşağı yönlü ana trend korunuyor. Bu aşamada yukarıda 1.0580 - 1.0600 bölgesini öncelikli ana direnç bölgesi olarak değerlendirmekteyiz.  Ana pivot seviyenin geçtiği 1.0650 

- 1.0670 bölgesinide ikinci önemli ana direnç bölgesi olarak değerlendirmekteyiz. Aşağıda ise 1.5250 seviyesini öncelikli ana destek seviyesi olarak değerlendirmekteyiz.

Ana pivot seviyemizi 1.0670 seviyesinde tutmaya devam ediyoruz. Aşağıı yönlü ana trendin gücünü ise  - 3 (ORTA) olarak değerlendiriyoruz..

ANA PİVOT

(Trend Değişim Seviyesi)
1.0670 TRENDİN GÜCÜAŞAĞI

KISA VADELİ 

ANA TREND

Zarar Kes



3..3500 na pivot seviyesi aşağı yönde kırılmadığı sürece YUKARI yönlü ana trendin korunma eğiliminde olabileceği düşüncesindeyiz.

KISA VADELİ 

ANA TREND
YUKARI 

Zarar Kes

ANA PİVOT

(Trend Değişim Seviyesi)
3.3500

 



XAUUSD (Altın USD) 1183.00

n

n

n

 - 3

ORTA

1220

Önemli Bölge ve Seviyeler

1250 - 1255 Ana Direnç Bölgesi

1220 ANA PİVOT

1215 - 1220 Ana Direnç Bölgesi

1195 - 1200 Ana Direnç Bölgesi

1170 - 1175 Ana Destek Bölgesi

USDJPY (Dolar/Japon Yeni Paritesi) 113.39

n

n

n

 + 3

ORTA

110.75
,

Önemli Bölge ve Seviyeler
115.00 Ana Direnç

113.75 - 114.00 Ana Direnç Bölgesi

112.00 - 112.25 Ana Destek Bölgesi

110.75 - 111.00 Ana Destek Bölgesi

110.75 ANA PİVOT

TEKNİK YORUM

KISA VADELİ 

ANA TREND 

ANA PİVOT

(Trend Değişim Seviyesi)

FOREX BÜLTENİ

TRENDİN GÜCÜ

Ana pivot seviyemizi 1220 seviyesinde tutmaya devam ediyoruz. AŞAĞI yönlü ana trendin gücünü ise - 3 (ORTA) seviyesi olarak belirliyoruz.

1220 ana pivot seviyesi yukarı yönde kırılmadığı sürece AŞAĞI yönlü ana trendin korunma eğiliminde olabileceği düşüncesindeyiz

1220

110.75
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Aşağı yönlü ana trend korunuyor. Bu aşamada aşağıda 1170 - 1175 bölgesini öncelikli ana destek bölgesi olarak değerlendirmekteyiz. Yukarıda ise 1195 - 1200 bölgesini 

öncelikli ana direnç bölgesi olarak değerlendirmekteyiz. 1215 - 1220 bölgesini ise ikinci önemli ana direnç bölgesi olarak değerlendirmekteteyiz. 

TEKNİK YORUM

110.75 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



Yukarı yönlü ana trend gücünü korunuyor. Yukarıda 113.75 - 114.00 bölgesini öncelikli ana direnç bölgesi olarak değerlendirmekteyiz. Aşağıda ise 112.00 - 112.25 bölgesini 

öncelikli ana destek bölgesi olarak değerlendirmekteyiz.

Bu aşamada ana pivot seviyemizi 110.00 seviyesinden 110.75 seviyesine yükseltiyoruz. Yukarı yönlü ana trendin gücünü + 3 (ORTA) seviyesi olarak belirliyoruz.

AŞAĞI

YUKARI

 


