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DESTEK 

DİRENÇ 

2,9400 

2,9720 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı Beklentimiz 

2,9530– 2,9645 

USDTRY 

Kurda 50 günlük ortalama 

olan 2,9605 seviyesinin 

altında kalma çabası 

izliyoruz. Son dönemde 

hacimdeki düşüklük ise sert 

bir hareketin habercisi olabilir.  

Marjinal ortalama fonlama maliyetinin 

%8’in altına inmesine rağmen düşük 

emtia fiyatlarıyla TL’nin dün GOÜ 

piyasaları arasında net bir şekilde 

pozitif ayrıştığını izledik. Düşük emtia 

temasının devam ettiği ortamda 2,9720 

seviyesinin geçilmesi zor gözüküyor. 

Cuma günü yaşanan fiziki satış 

öncesinde bugün 2,97’ye 

yakınsamalar satış fırsatı olarak 

değerlendirilebilir. Aşağıda ise 2,9530  

alım seviyesi olmaya devam ediyor.  



DESTEK 

DİRENÇ 

1,1120 

1,1250 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

Paritede 50 günlük ortalama 1,1130 ve 

200 günlük ortalama 1,1120 seviyesinde 

bulunuyor. Son dönemde yaşanan sert 

düşüşle birlikte RSI ve RMI indikatörleri 

de parite için önemli seviyelere kadar 

geriledi. Dolayısıyla bugün açıklanacak 

verilerde olası zayıf görünüme karşı 

paritenin daha duyarlı olması 

beklenebilir. Bu doğrultu da 1,1160 

seviyesi test edilebilir. Verilerin güçlü 

gelmesi durumunda 1,11 test edilse dahi 

yarınki önemli veriler öncesinde 1,1120 

altı günlük kapanış zor gözüküyor. .  

1,1120 -  1,1160 

Bugün son dönemde Fisher ve 

Dudley’nin üzerinde durduğu 

verimlilik tartışmasına ait 

veriler istihdam verilerine göre 

ön plana çıkabilir.   

EURUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,3000 

1,3220 

Brexit’in ardından konut  fiyatlarında 

yaşanması beklenen zayıflamaya 

rağmen, fiyatlardaki artışın devam 

etmesi BOE’ı faiz artışı konusunda 

daha düşünceli olmaya itmesi 

bakımından GBP’ye destek veriyor. Bu 

destekle 1,31 seviyesinin üzerinde 

tutunmaya çalışan GBP’de olası yukarı 

hareketlerde 1,3220 seviyesi satış 

fırsatı olarak görülebilir. Bugün 1,30 

desteğinin kırılması ise halen zor 

gözüküyor.   

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,3145 -  1,3220 

GBPUSD paritesinde 

İngiltere konut fiyatlarındaki 

yukarı yönlü hareketin 

GBP’ye verdiği destekle 

1,31 üzerinde tutunma 
çabaları görüyoruz.  

GBPUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1.300 

1.315 

Ons altında 1.365 dolar seviyesinden 

başlayan geri çekilme hareketinde 

indikatör bazında sona yaklaşılıyor 

olabilir. 1.302 dolar seviyesinin altına 

inilmesini beklemezken, FED’den 

gelecek olası güvercin bir mesaja 

karşı ons altında sert hareket 

potansiyeli görüyoruz. Eylül ayında 

faiz artırımı ihtimalinin gelecek 

verilerle düşmesi durumunda tekrar 

1.335 dolar seviyesine doğru bir 

yükseliş beklenebilir.  

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1.302 -  1.310 

Ons altında toplam uzun 

pozisyonlardaki azalma 

devam ederken 1.315 dolar 

desteğinin kırıldığını izliyoruz.  

XAUUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

45,50 

48,30 

ABD’nin benzin ihracatının azalması 

ile stoklarda görülen artış ve Libya, 

Irak ve Nijerya’da yaşanan jeopolitik 

sorunların kısmen çözümlenmesi ile 

üretimdeki artış brent petrolde aşağı 

yönlü riskleri arttırıyor. Önümüzdeki 

dönemde OPEC üyelerinden 

gelebilecek spekülatif açıklamalar 

dışında yukarı yönlü önemli bir risk 

bulunmuyor. Bugün 46,10$ 

seviyesine kadar geri çekilme olabilir. 

47$ üzeri satış fırsatı verebilir.  

Gün içi Seyir Aralığı  
Beklentimiz 

46,20 – 47,30 

Brent Petrol   

Brent petrolde  ham petrol 

stoklarının yarattığı baskının 

ardından son dönemde 

benzin stokları yoluyla da 

baskının arttığını 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. 
  


