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EKONOMİK TAKVİM
Saat

Ülke

Önem Olay

14:00 USD

*

MBA 30 Yıllık İpotek Oranı

17:30 USD

***

Ham Petrol Stokları

Beklenti

Önceki
%3.09

-4.466M

-7.897M

GÜNLÜK FOREX BÜLTEN
PARİTE

21.07.2021
ANALİZ

Direnç 1– 1.1801

EURUSD

İçerisinde bulunduğumuz haftaya 1.1808 seviyelerinde
Direnç 3– 1.1847 başlangıç yapan EURUSD paritesinde hafta içerisinde dolar
endeksininde toparlanma hareketleri ile birlikte aşağı yönlü
hareketlenmeler gerçekleştirdi. Bu hareketlenmeler ile
Destek 1– 1.1756
birlikte EURUSD paritesi 1.1756 seviyesini gördü ve Nisan
Destek 2– 1.1737
ayından bu yana en düşük seviyelerinde fiyatlamalar
Destek 3– 1.1705 gerçekleştirdi. Haftaya genel bir bakış açısı ile baktığımızda
Euro bölgesinin en önemli günlerinden biri yarın olacak.
Avrupa Merkez Bankası yarın para politikası kurulu
toplantısını gerçekleştirecek. Bu toplantı sonrasında TSİ
14:45’te faiz oranı kararı açıklanacak. Piyasalardaki
beklentiler bankanın faiz oranlarında bir değişikliğe
gitmeyeceği yönünde. Fakat karar metninde varlık alımları
konusundaki olası açıklamalar euro varlıklarında volatiliteyi
artıracaktır. Haftanın üçüncü işlem gününde ise Euro
varlıklarını sert etkileyebilecek bir ekonomik veri akışı
bulunmuyor. EURUSD paritesini teknik olarak inceleyecek
olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1.18014 –
1.18237 – 1.18477 seviyeleri direnç noktaları olarak takip
edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1.17563 – 1.17374 –
1.17056 seviyeleri destek noktaları olarak takip edilebillir.
Direnç 2– 1.1823

GÜNLÜK FOREX BÜLTEN
DOLAR/TL

21.07.2021
ANALİZ

Direnç 1–8.6128
Direnç 2-8.6508
Direnç 3-8.7103
Destek 1–8.5400
Destek 2–8.5002
Destek 3-8.4501

USDTRY
İçerisinde bulunduğumuz haftaya 8.51 seviyelerinde
başlangıç yapan USDTRY paritesinde hafta içerisinde
kademeli olarak yukarı yönlü hareketlenmeler gerçekleşti.
Bu hareketlenmeler ile birlikte parite haftanın başında 8.61
seviyelerini test etti. Haftanın üçüncü işlem gününe 8.57
seviyelerinde başlayan paritede gün içerisinde hareketliliği
sert etkileyebilecek bir ekonomik veri akışı bulunmuyor.
Dolar endeksinin hareketlenmelerine baktığımızda ise
yukarı yönlü hareketlenmeler yaşandığı görülüyor. Bu
hareketlenmeler ile birlikte dolar endeksi Nisan ayından bu
yana en iyi seviyelerinin yakınlarında fiyatlamalar
gerçekleştiriyor. USDTRY paritesini teknik olarak
inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde
sırasıyla 8.61281 – 8.65089 – 8.71038 seviyeleri direnç
noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde
ise 8.54006 – 8.50024 – 8.45016 seviyeleri ise destek
noktaları olarak test edilebillir.

GÜNLÜK FOREX BÜLTEN
ALTIN

21.07.2021
ANALİZ

Direnç 1– 1832
Direnç 2– 1845
Direnç 3– 1863
Destek 1–1800
Destek 2–1785
Destek 3–1770

Altın
İçerisinde bulunduğumuz haftaya 1810 seviyelerinde
başlangıç yapan altın fiyatlarında hafta içerisinde dalgalı bir
seyir izlendi. Bu hareketlenmeler ve dolardaki güçlü duruş ile
birlikte altın fiyatları haftanın ilk günü 1794 seviyelerini test
etti. Fakat buralardan sonra toparlanma hareketleri yaşandı.
Altın haftanın üçüncü işlem gününe ise 1809 seviyelerinde
başlangıç yaptı. Piyasalar dün ABD kanadından gelen konut
başlangıçları ekonomik verisini takip etti. Açıklanan veriye
göre ABD’de Haziran ayında konut başlangıçları beklentilerin
üzerinde bir önceki aya kıyasla yüzde 6.3 oranında arttı.
Böylelikle ABD’de konut başlangıçları son 3 ayın en yüksek
seviyesine ulaşmış oldu. Yeni günde piyasaları sert
etkileyebilecek bir ekonomik veri akışı bulunmuyor. Piyasalar
küresel bazda yaşanabilecek gelişmeleri yakından izleyecek.
XAUUSD grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı
yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1832.19 – 1845.83 –
1863.86 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir.
Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1800.18 – 1785.92 – 1770.23
seviyeleri destek noktaları olarak test edilebillir.
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İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Mecidiyeköy Yolu Cad. No: 14 V Plaza Kat:8/9 Mecidiyeköy-Şişli/İstanbul
Mersis No:0478003678700011, Tel: 0212 708 15 15, Faks: 0850 201 29 21 Web: www.infoyatirim.com
Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan
elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına
uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler
burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya
da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı
verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden,
yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı
zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri
yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. 2021 yılı 2. Çeyrek sonuçlarına göre karda olan fx hesaplarının oransal dağılımı %47.13; zararda olan fx hesaplarının oransal dağılımı
%52.87’dır.

