
                                              
 

“Risk Açıklaması; GCM Menkul Kıymetler A.Ş. web sitesinde veya e-mail gönderimlerinde yer alan her türlü bilgi, yorum ve değerlendirmeler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve 
güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilen bilgileri dikkate alarak GCM Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Gönderilen bu bilgiler, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin 
genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak 
alınmamalıdır. Bu bilgiler, belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte ve bu yönde herhangi bir şekilde taahhüt veya garantimiz bulunmamaktadır. Bu itibarla, bu sayfalarda yer alan ve hiçbir 
şekilde yönlendirici nitelikte olmayan hususlar hakkında herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu 
yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette 
olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı GCM Menkul Kıymetler A.Ş. sorumlu tutulamaz.” 
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Şeker Fiyatlarında Yeniden Düşüşler Devam Edecek mi? 

 

 

Şeker fiyatlarını incelediğimizde her seferinde belirli yükselişlerin satış fırsatı olduğunu yaklaşık 2010 

yılından itibaren görmekteyiz. 2012 yılında da satış fırsatları ile dolu bir yıl geçiren şeker fiyatları acaba 

2013 yılında da bu stratejiyi devam ettirecek mi? Şuan ki görünüme baktığımızda gerek haftalık 

gerekse aylık trendinin düşüş olması bu ihtimali güçlendirmektedir. Teknik olarak baktığımızda da 

20,43 ve 21,30 seviyelerinin önemli dönüş noktaları olduğunu, bu nedenle de bu seviyelere kadar 

yaşanılacak olası yükselişlerin SATIŞ fırsatı olmasının işlem stratejisi açısından önemli olduğunu 

söyleyebiliriz. Fibonacci expansion %61,8 düzeltme noktası olan 18,63 seviyesinden destek alan ve 

yukarı yönlü atak başlatmak isteyen Şeker fiyatları şuanda 19,54 seviyesinde hareket etmektedir. Olası 

çıkışlarda belirlediğimiz seviyelerde kademeli SATIŞ’lar açarak 18,63 ve 16,69 seviyeleri hedeflenebilir. 

Zarar durdur seviyesi ise 21,30 seviyesi üzerinde gerçekleşecek günlük kapanış olarak belirlenmiştir. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Pivot: 21,30 

 

Destekler: 19,56-20,43-21,30 

 

Dirençler: 18,63-17,70-16,69 
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NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz. 

  


