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DESTEK 

DİRENÇ 

2,9850 

3,0050 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı Beklentimiz 

2,9850 – 3,0016 

USDTRY 

Küresel piyasalardaki risk 

algılamasına bağlı olarak 

kurda da yukarı yönlü hareket 

izliyoruz.  

Piyasalarda risk algılamasının 

bozulmasıyla son dönemde değer 

kazanan GOÜ para birimlerine 

satışlar geldiğini görüyoruz. Yukarı 

yönlü hareketlerde 3,0050 seviyesine 

kadar yükselişler görülebilir. Düşüşün 

devam etmesi için 2,9850 seviyesinin 

altına inilmesi gerekiyor. 2,9850- 

3,0050 aralığındaki hareketin devam 

etmesi ise yukarı yönlü baskıları 

artırabilir.  



DESTEK 

DİRENÇ 

1,1140 

1,1280 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

Paritede yükseliş hareketinin risk 

iştahının düşmesiyle güçlendiğini 

görüyoruz. Yukarı hareketin devam 

etmesi durumunda 1,1280 seviyesine 

kadar yükselişin devam etmesi 

beklenebilir. 1,1280 seviyesinin 

geçilmesi içinse farklı bir hikaye 

gerektiğini düşünüyoruz. Bu sebeple 

gün içerisinde 1,1250 seviyesinin 

üzerinde satış fırsatları 

değerlendirilebilir. 1,1180 ise alım 

fırsatı verebilir.  

1,1180  -  1,1220 

ABD’den gelen verilerin zayıf 

olmaya devam etmesi ve 

piyasalardaki risk iştahının 

düşüklüğü ile paritede 

yükseliş devam ediyor.  

EURUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,3196 

1,3260 

GBPUSD paritesinde 5 günlük 

ortalamanın etrafındaki hareketlerin 

devam ettiğini izliyoruz. Dar bir 

bantta hareket eden paritede 

yarından itibaren BoE fiyatlamasının 

etkilerini bir miktar artarak aşağı 

yönlü baksı yapabilir. Toplantı da 

düşünülerek bugün 1,3260 

seviyesine yakınsamalar satış fırsatı 

olarak değerlendirilebilir.  

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,3160 -  1,3240 

Perşembe günkü BoE 

toplantsından önce GBPUSD 

paritesinde oldukça sakin bir 
seyir izliyoruz.  

GBPUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1.355 

1.370 

1.335 dolar direncinin kırılmasının 

ardından 1.355 dolar seviyesinin 

üzerine hızlı bir yükseliş yaşandığını 

izliyoruz. Küresel piyasalarda riskten 

kaçınma eğiliminin sürmesi ile ons 

altında 1.355 dolar seviyesinin 

üzerinde tutunma beklenebilir. Ancak 

son dönemdeki sert yükselişin 

ardından bugün 1.360 dolar 

seviyesinden satışlar gelebileceğini 

düşünüyoruz.   

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1.352 -  1.360 

Ons altında kritik 1.355 dolar 

seviyesinin üzerinde günlük 

kapanışlar gelirse 1.370 dolar 

seviyesinin test edilme 

ihitmali artabilir.  

XAUUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

39,50 

42,20 

Küresel ekonomiye yönelik kaygıların 

artmasıyla bilrikte arz tarafındaki 

artışın sürmesi brent petrol üzerinde 

sert baskı yaratıyor. Perşembe 

gününden itibaren ayı piyasasında 

olan brent petrolde bugün 42,20$ 

seviyesinni üzerinde kalıcı olunmasını 

beklemiyoruz. Açıklanacak API ham 

petrol stokları verisine bağlı olarak 

düşüş hareketi devam edebilir.   

Gün içi Seyir Aralığı  
Beklentimiz 

41,60 – 42,20 

Brent Petrol   

Brent petrolde kritik 

desteklerin kırılmasının 

ardından 39,50$/varil 

seviyesine geri dönüş 

bekliyoruz.   
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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. 
  


