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EKONOMİK GÜNDEM

Haftanın ilk işlem gününe Çin tarafından gelen ekonomik verileri takip ederek başladık. Gelen verilere göre Çin 
ekonomisi, Mayıs ayında sanayi üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %4.4 yükseldi. Veri açısından sakin bir 
gün geçireceğimiz işlem gününde küresel unsurlardan gelecek haber akışlarını dikkatle takip edeceğiz. ABD kaynaklı 

gelişmelerin piyasalarda volatiliteye neden olabileceğini hatırlatmak isteriz. Covid-19 pandemisinde görülmesi muhtemel 
2.dalganın oluşturabileceği yüksek volatiliteye karşı pozisyonlarda sınırlamalarını yapılmasını unutmamanızı hatırlatırız.

EURUSD ANALİZİ
Uzun süredir alıcılı seyir izlediğimiz paritede haftanın ilk 
işlem gününde, alıcı seyrin devam etmesi halinde sırasıyla 
1.1340-1.1400 ve 1.1455 direnç seviyelerini takip edeceğiz. 
Satıcıların fiyatlamalarda baskın olması halinde ise uzun 
süredir devam eden yükseliş trendinin alt çizgisi olan 
1.1230 destek bölgesini takip edeceğiz. Fiyatın trend 
çizgisinin altına sarkması halinde ise 1.1210-1.1150 ve 
1.1090 destek seviyeleri gündemimizde olacaktır.  
Kırılımlarda fiyatlamanın kalıcılığına dikkat etmenizi tavsiye 
ederiz.

DESTEK 1.1090 1.1150 1.1210 EURUSD PİVOT 1.1340 1.1400 1.1455 DİRENÇ

GBPUSD ANALİZİ
1.2800 seviyelerine kadar yükseliş kaydeden GBPUSD 
paritesinde geçtiğimiz haftanın son günlerinden beri 
kademeli olarak düşüşler görmekteyiz. Satıcılı seyrin devam 
etmesi halinde 1.2425 destek seviyesini izleyeceğiz. Bu 
seviyenin altına geçilmesi durumunda satıcılı görünümün 
derinleşmesini bekleyebiliriz. Bu olası senaryoda 1.2310 ve 
1.2200 destek seviyelerine kadar düşüşler izleyebiliriz. 
Sterline olan talebin artması halinde ise 1.2615-1.2711 ve 
geçen hafta test ettiği 1.2815 direnç seviyelerini takip 
edeceğiz. 

DESTEK 1.2200 1.2310 1.2425 GBPUSD PİVOT 1.2615 1.2711 1.2815 DİRENÇ
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USDTRY ANALİZİ
Gün içinde yurt içi taraftan gelecek Bütçe Dengesi verisini 
takip edeceğiz. Geçtiğimiz hafta yükseliş bandından olan 
paritede yükselişin devam etmesi halinde 6.8850-6.9700 ve 
7.0600 direnç seviyelerini izleyeceğiz. Tl ürünlerinin değer 
kazanması halinde 6.7600-6.7000 ve 6.6400 destek 
seviyelerini izleyeceğiz. 

DESTEK 6.6400 6.7000 6.7600 USDTRY PİVOT 6.8850 6.9700 7.060 DİRENÇ

ALTIN ANALİZİ
Covid-19 pandemisinde 2.dalganın olma ihtimalinin masada 
olduğunu söyleyebiliriz. Tedbirlerin gevşemesi ile vaka 
sayılarındaki artış bu ihtimali güçlendiriyor. Pandeminin 
yanı sıra ABD'deki gelişmelerinde değerli metalde 
fiyatlamalara etki edebileceğini söyleyebiliriz. Teknik olarak 
bakacak olursak, küresel tedirginliğin artması durumunda 
1740-1752 ve 1765 direnç seviyelerine kadar yükselişler 
izleyebiliriz. Satıcılı seyir olması durumunda ilk olarak 1714 
seviyesini destek olarak izleyeceğiz. Bu seviyenin altına 
sarkmalar olması durumunda satış iştahının artabileceğini 
düşünebiliriz. Bu olası senaryoda gevşemenin devam etmesi 
halinde 1695 ve 1672 destek seviyelerini takip edeceğiz.

DESTEK 1672 1695 1714 ALTIN PİVOT 1740 1752 1765 DİRENÇ

PETROL ANALİZİ
Geçtiğimiz hafta sonu Çin'deki bazı bölgelerdeki vaka 
sayılarının artmasıyla Covid-19 pandemisindeki 2.dalganın 
olma ihtimali hafta açılışında petrolün aşağıdan açmasına 
neden oldu. Petrol ithalatçısı Çin'deki bu durumun petrol 
fiyatlarında etkili olmasını beklemekteyiz. Teknik seviyelere 
bakacak olursak,  hafta başındaki satıcılı seyrin devam 
etmesi durumunda 36.70-35.60 ve 34.40 destek 
seviyelerine kadar gevşeme görebiliriz. Petrole olan talebin 
artması halinde 38.60-39.75 ve 41.15 direnç seviyelerini 
takip edeceğiz.

DESTEK 34.40 35.60 36.70 PETROL ANALİZİ 38.60 39.75 41.15 DİRENÇ
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2020 yılı 1. Çeyrek dönemi itibarıyla kâr eden müşteri oranı %21.09, zarar eden müşteri oranı %78.91’dur.

YASAL UYARI
Burada yer alan bilgiler A1 Capital Yatırım Menkul Değerler tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım 
sinyal, 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. Burada yer alan sinyal, yorum ve tavsiyeler, herhangi bir yatırım aracının alım 
satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize 
uygun olmayabilir ve sadece burada yer alan bilgilere ve sinyallere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize 
uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan sinyaller, fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti 
edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm sinyal ve veriler, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 
tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu sinyal ve kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya 
çıkabilecek hatalardan ve zararlardan A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A:Ş. sorumlu değildir.

Bu internet sitesinde yer alan yorum, analiz ve tavsiyeler güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanılarak 
hazırlanmıştır ve analistlerimizin kişisel görüşlerini yansıtmaktadır. Kullanılan tablo grafiklerin doğruluğu A1 Capital 
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından garanti edilmemektedir. ©2017 A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş - Tüm 
hakları saklıdır.


