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DESTEK 

DİRENÇ 

2,9400 

2,9720 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı Beklentimiz 

2,9585– 2,9650 

USDTRY 

Dolar/TL ABD verilerini 50 

günlük ortalamanın üzerinde 

bekliyor .  

Bugün ABD verilerinin faiz artırımını 

desteklememesi durumunda düşen 

petrol fiyatları nedeniyle TL pozitif 

performans gösterebilir. Verilerin güçlü 

gelmesi durumunda ise 50 günlük 

ortalamanın üzerindeki seyrin devam 

etmesi beklenebilir. Dün belirtitğimiz 

2,9720 seviyesinden dönen kurda bu 

seviyenin kırılması durumunda 2,9850 

seviyesinde haftalık tepe oluşabilir.   



DESTEK 

DİRENÇ 

1,1120 

1,1250 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

Dün açıklanan verinin ardından 1,12 

seviyesine yakınsıyor. Bugün ABD’de 

açıklanacak olan verilere kadar olan 

sürede çok sert bir hareket 

öngörmüyoruz. Bu süre içerisinde dar 

aralıktaki hareketin ardından ABD 

verilerinin faiz artırımını desteklemesi 

durumunda 1,11 seviyesine doğru bir 

hareket beklenebilir. Bu noktada 200 

günlük ortalama olan 1,1120 seviyesinin 

üzerinde ya da altında yaşanacak 

haftalık kapanış önümüzdeki hafta yönü 

belirleyecek.  

1,1170 -  1,1200 

Dün açıklanan zayıf ISM İmalat 

PMI verisinin ardından 1,1120 

desteğinden yukarı yönlü 

hareket görüyoruz. 

EURUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,3000 

1,3220 

GBP dolara karşı son bir ayın en 

yüksek seviyesine gelirken, 

İngiltere’dne gelen olumlu PMI 

verilerinin Brexit ile ilgili olarak 

endişeleri bir miktar azalttığını ve bu 

yolla GBP’ye destek verdiğini 

görüyoruz. Bugün GBP’nin ABD’den 

gelebilecek güçlü bir veriye karşı aşağı 

yönlü riskler bakımından en duyarlı 

major para birimi olabileceğini 

düşünüyoruz. Gün içerisinde dünün 

zirvesi 1,3318 direncini takip edeceğiz. 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,3145 -  1,3220 

GBPUSD paritesinde dünkü 

sert yükselişle birlikte 50 

günlük ortalamanın üzerine 
çıkıldığını görüyoruz. 

GBPUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1.300 

1.315 

Bugün ABD verileri açıklanana kadar 

1.315 dolar direncinin kırılmasını 

beklemiyoruz. Ons altında son 

dönemde yaşanan satışlar nedeniyle 

verilerin faiz artırımını desteklemesi 

durumunda ons altın dolara karşı 

daha az değer kaybedecek 

enstrümanlardan biri olabilir. Eylül’de 

faiz artırım ihtimalini oldukça artıracak 

bir veri gelmedikçe 1.300 dolar 

seviyesinin altına inilmesini 

beklemiyoruz.  

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1.305 -  1.315 

Ons altında 1.305 dolar ara 

desteğinin üzerinden aldığı 

destekle 1.315 dolar direnci 

kırılmaya çalışılıyor .  

XAUUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

43,28 

47,00 

Ham petrol stoklarıyla birlikte benzin 

stoklarında da yükseliş eğilimi 

görülmesiyle birlikte brent petrolde 

sert düşüş görüyoruz. Ay sonundaki 

OPEC toplantısına kadar sözlü 

yönlendirmeler büyük önem 

taşıyacak. Mevsimsel etkilerin de 

azalmasıyla stok tarafında bir 

değişiklik beklemezken, Baker 

Hughes sondaj kuyusu sayısında bu 

hafta artış gerçekleşmesini 

bekliyoruz. 

Gün içi Seyir Aralığı  
Beklentimiz 

45,05 – 46,10 

Brent Petrol   

Brent petrolde hafta başında 

belirttiğimiz 45,50$ 

seviyesinin altına inildiğini 

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. 
  


