
   

   

   

 

Almanya’da İmalat PMI Endeksi Aralık ayında 43,4 
seviyesine gerileyerek resesyonda kalmaya devam 
ettiği gözlenirken, Euro Bölgesi İmalat PMI 
Endeksinin ise 45,9 seviyesine gerilerek ekonomik 
yavaşlama ivmesini derinleştirdiği gözlendi. Gün 
içerisinde, ABD-Türkiye diplomatik gerilimlerin Türk 
varlıkları üzerindeki etkileri izlenirken, Parkende Satış 
Hacmi Ekim ayında yüzde 0,2 azaldığı gözlendi. 
Türkiye İşsizlik Oranı ise Eylül ayında yüzde 13,8 
olarak gerçekleştiği gözlenirken, gün sonunda, 
İngiltere'de siyasi belirsizliğin azalmasının etkisiyle 
çaprazın, yukarı doğru eğilimine devam etmesi 
durumunda sırası ile 6,53, 6,55 ve 6,57 seviyeleri 
takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. 
Gelebilecek olası satışlar ile kurdaki eğilimin aşağı 
yönlü olmasında ise 6,49, 6,47 ve 6,45 destek 
seviyeleri takip edilebilir. 

Günlük Pivot: 6,5015 

Dirençler: 6.5300 / 6.5500 / 6.5700 
Destekler: 6,4900 / 6.4700 / 6.4500 
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İngiltere'de siyasi belirsizliğin azalmasının etkileri 
takip edilirken, Almanya’da İmalat PMI Endeksi 43,4 
seviyesine gerileyerek resesyonda kalmaya devam 
ettiği gözlendi. Euro Bölgesi İmalat PMI Endeksinin 
ise Aralık ayında 45,9 seviyesine gerilerek 
ekonomik yavaşlama ivmesini derinleştirdiği 
gözlendi. Gün içerisinde ABD’de İmalat PMI 
Endeksi Aralık ayında 52,5 seviyesine gerilerken, 
ABD ile Çin arasında birinci aşama ticaret 
anlaşmasının imzalanmasının piyasalar üzerindeki 
olumlu etkileri takip edilirken,  paritenin 1,1125 
destek seviyesinin üzerinde kalmaya devam etmesi 
durumunda sırası ile 1,1150, 1,1170 ve 1,1190 
seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç 
seviyeleridir. Paritenin aşağı yönlü harekete 
geçilmesi durumunda ise 1,1125, 1,1110 ve 1,1090 
destek seviyeleri takip edilebilir. 
 
Günlük Pivot: 1,1140 
Dirençler:  1.1150 / 1.1170 / 1.1190 

Destekler:  1.1125 / 1.1110 / 1.1090 
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ABD-Türkiye diplomatik gerilimlerin kur üzerindeki 

etkisi izlenirken, Parkende Satış Hacmi Ekim ayında 

bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldığı gözlendi. Bir 

diğer önemli veri olan Türkiye İşsizlik Oranı ise Eylül 

ayında 2,4 puanlık artış ile yüzde 13,8 olarak 

gerçekleşirken, gün içerisinde ABD’de İmalat PMI 

Endeksi Aralık ayında 52,6 seviyesinden 52,5 

seviyesine gerilediği gözlendi. ABD ile Çin arasında 

birinci aşama ticaret anlaşmasının imzalanmasının 

piyasalar üzerindeki olumlu etkileri takip edilirken,  

gelebilecek alımlar ile birlikte kurdaki eğilimin yukarı 

yönlü hareketine devam etmesi durumunda 5,86, 5,88 

ve 5,50 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli 

direnç seviyeleridir. Gelebilecek olası satışlar ile 

kurdaki eğilimin aşağı yönlü hareketinde ise 5,82, 

5,80 ve 5,78 destek seviyeleri takip edilebilir. 

Günlük Pivot: 5,8365 

Dirençler: 5,8600 / 5.8800 / 5,5000 
Destekler: 5.8200 / 5.8000 / 5.7800 
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ALTIN 

Ons Altın 

ALTIN 

Saat Açıklanacak Veri Dönem Beklenti Önceki 

12:30 
İngiltere İşsizlik Oranı 

Ekim 3,9% 3,8% 

16:30 ABD İnşaat İzinleri Kasım 1,410M 1,461M 

17:15 ABD Sanayi Üretimi Kasım 0,8% -0,8% 

     

 

Haftanın son işlem gününe artan politik risklerin 

Türk varlıkları üzerindeki etkisi devam ederken, 

ABD ile Çin arasındaki artan ticaret iyimserliği ve 

Ons Altındaki gelişmeler ile Gram Altın’ın, 278–

274 aralığında 277,25 seviyesinde yukarı yönlü 

hareket ettiği izlendi. Gelebilecek alımlarla ile 

Gram Altın’ın yukarı yönlü hareketine devam 

etmesi durumunda sırası ile 278, 280 ve 281 

seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç 

seviyeleridir. Olası bir aşağı yönlü harekete geçiş 

durumunda ise 276, 274 ve 272 destek seviyeleri 

kısa vadede takip edilebilir.  

Günlük Pivot: 276,80  

Dirençler: 278,60 / 280,10 / 281,60 

Destekler: 276,10 / 274,30 / 272,60 

 

 

 

 

Geçtiğimiz Cuma günü, Birleşik Krallık seçim 
sonuçlarının küresel risk hissiyatını desteklemesi 
takip edilirken, ABD ile Çin arasındaki ticaret 
anlaşmasında iyimserliğinin artması sonucu Ons 
Altın talebi üzerinde ağırlık yaratmaya devam ettiği 
izlenmişti. Haftanın ilk işlem gününde, 
yatırımcıların dikkatlerini ABD ile Çin arasındaki 
kısmi ticaret anlaşmasına çevirmesi ile birlikte Ons 
Altın’ın kazancını koruduğu takip edildi. Gün 
sonunda, piyasaların anlaşmanın içeriği hakkında 
daha fazla detay beklediği gözlenirken artan talep 
ile Ons Altın’ın yukarı yönlü hareketine devam 
etmesi durumunda sırası ile 1481, 1488 ve 1495 
seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç 
seviyeleridir. Olası bir aşağı yönlü harekete geçiş 
durumunda ise 1469, 1462 ve 1456 destek 
seviyeleri kısa vadede takip edilebilir 
 
Günlük Pivot: 1476 
Dirençler: 1481 / 1488 / 1495 
Destekler: 1469 / 1462 / 1456 
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Geçtiğimiz Cuma günü, Birleşik Krallık seçim 
sonuçlarının küresel risk hissiyatını desteklemesi 
takip edilmişti. Gün içerisinde, haber akışı takip 
edilmeye devam ederken, piyasaların anlaşmanın 
içeriği hakkında daha fazla detay beklediği 
gözlendi. Gün sonunda oluşan belirsizlik ile birlikte 
Gümüş’ün 17,00 Dolar seviyesinde belirleyici 
olmaya devam ettiği gözlendi. 16,80 destek 
seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek 
alımlar ile yukarı yönlü eğilimin devam etmesi 
durumunda 17,20, 17,40 ve 17,60 takip edilmesi 
gereken önemli direnç seviyeleridir. Gelebilecek 
olası satışlar ile Gümüş’teki eğilimin aşağı yönlü 
hareketinde ise 16,80, 16,60 ve 16,40 destek 
seviyeleri takip edilmelidir. 

Günlük Pivot: 17,00 
Dirençler:  17,20 / 17,40 / 17,60 

Destekler:  16,80 / 16,60 / 16,40 
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