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DESTEK 

DİRENÇ 

2,9470 

3,0050 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı Beklentimiz 

3,9700 – 3,9810 

USDTRY 

Dolar/TL’de kritik 2,9850 

seviyesinin altındaki seyrin 

sürmesi ve bu seviyenin 

altında günlük kapanış 

yaşanmasıyla geri çekilme 

devam edebilir.  

FED’in bu yıl faiz artırma ihtimalinin 

azalmasıyla birlikte, GOÜ para 

birimlerinde yaşanan değer 

kazançlarına paralel, TL’de de 

yaşanan değerlenme sürecinin 

devam etmesi beklenebilir. Bugün 

2,9850 seviyesinin altında günlük 

kapanış yaşanması durumunda 

2,9470 seviyesine kadar geri çekilme 

olabileceğini düşünüyoruz. Yukarı 

yönlü hareketlerde ise 3 seviyesi 

satış fırsatı olarak değerlendirilebilir.  



DESTEK 

DİRENÇ 

1,1075 

1,1280 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

ABD’den gelen beklentilerin oldukça 

altındaki GSYH verisi ile birlikte 

paritedeki yukarı yönlü hareketin ivme 

kazandığını izliyoruz. Bu hafta 200 

günlük ortalama olan 1,1075 

seviyesinin altına inilmesini 

beklemiyoruz. ABD tarafında gelecek 

önemli verilerin zayıf görünümü 

devam ettirmesi durumunda 1,1280 

seviyesine doğru hızla yükseliş 

görülebilir.   

1,1140  -  1,1170 

50 ve 200 günlük 

ortalamalarının üzerindeki 

seyir paritede yukarı yönlü 

hareketi güçlendiriyor.  

EURUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,3196 

1,3220 

Bugün 5 günlük ortalama olan 

1,3196 seviyesinin altına inilmesini 

beklemiyoruz. Perşembe günü 

gerçekleşecek BoE faiz toplantısına 

kadar olan sürede GBP’nin baskı 

altında kalması beklenebilir. Yukarı 

yönlü hareketlerde 1,3220 

seviyesinin üzerinde bir günlük 

kapanış gerçekleşmesi ise zor 

gözüküyor.  

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,3200 -  1,3240 

Zayıf dolara rağmen bu hafta 

gerçekleşecek BoE 

toplantısında  faiz indirimi 

beklentisi ile GBPUSD 

paritesinde sert yükseliş 
gerçekleşmiyor.  

GBPUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1.335 

1.355 

Ons altında kritik 1.335 dolar 

direncinin kırılmasının ardından ana 

direnç konumundaki 1.355 dolar 

seviyesi bu hafta belirleyici olacak. Bu 

seviyenin üzerine çıkılması 

durumunda 1.370 dolar seviyesine 

kadar yükselişler görebiliriz. Ancak 

1.370 dolar seviyesinin üzerinde bir 

günlük kapanış yaşanmasını 

beklemiyoruz. Olası geri çekilmelerde 

ise 1.335 dolar haftalık muhtemel dip 

seviye olabilir.  

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1.346 -  1.351 

Zayıf dolarla güçlenen ons 

altında 1.355 dolar 

seviyesinin geçilmesi oldukça 

kritik.   

XAUUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

42,20 

43,80 

Doların zayıflamasıyla bir miktar 

toparlanan brent petrolde, yukarı 

yönlü hareketin kalıcı olmasını 

beklemiyoruz. Arz tarafında artışın 

devam etmesi ve küresel ekonomide 

durgunlukla talep tarafında da yeterli 

desteğin gelmemesi nedeniyle bu 

hafta brent petrolde toparlanmanın 

kalıcı olmasını beklemiyoruz. Stok 

verilerine bağlı olarak 40$ seviyesinin 

altı görülebilir.  

Gün içi Seyir Aralığı  
Beklentimiz 

43,10 – 43,80 

Brent Petrol   

Brent petrolde 42,20$ 

seviyesindeki ana desteğin 

üzerinden gelen tepki ile hafif 

bir yükseliş görüyoruz.  
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ÇEKİNCE  
 
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri 
tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun 
olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.   
 
Bu ileti 05 Kasım 2014 tarih ve 29166 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 01 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğü giren “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında” çıkan kanunun 
2.Maddesi c bendinde belirtilen Ticari Elektronik ileti kapsamında değildir. 
  


