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DESTEK 

DİRENÇ 

2,9850 

3,0445 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı Beklentimiz 

3,0010 – 3,0220 

USDTRY 

Bugün açıklanan aylık 

enflasyon rakamıyla birlikte 

kurda yükseliş hareketinin 

gerçekleştiğini görüyoruz. 

Kurda 3,0470 direnci zamansallık 

etkisi ile 3,0445 seviyesine gerilerken, 

bugün açıklanan enflasyon rakamının 

beklentileri aşması kurda bugün için 

3,0 seviyesinin üzerinde bir günlük 

kapanış yaşanmasına neden olabilir. 

Bugün 3,0220 seviyesi satış fırsatı 

olarak değerlendirilebilir. Önümüzdeki 

dönemde 2,9850 seviyesinin altına 

inilmezse 3,0 – 3,0455 bandında 

hareketlenme görülebilir.  



DESTEK 

DİRENÇ 

1,1140 

1,1280 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

Bugün ABD ve Euro bölgesinde 

önemli veriler açıklanacak ancak 

seyrin değişebilmesi için zayıf Euro 

bölgesi  verilerini güçlü ABD 

verilerinin izlemesi gerekiyor. Bu 

senaryo haricinde veri odaklı sert 

hareketler beklemiyoruz. Olası yukarı 

hareketlerde 1,1260- 1,1280 aralığı 

gün içi satış fırsatı olarak 

değerlendirilebilir. Aşağıda ise 1,12 

seviyesinin altı alım fırsatı olarak 

değerledirilebilir.  

1,1190  -  1,1230 

Paritede 1,12 seviyesinin 

üzerinde kalıcılık sinyalleri 

veriliyor ancak 1,1280 

seviyesinin geçilmesi zor 

gözüküyor.  

EURUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,3196 

1,3330 

Küresel olarak major para birimleri 

karşısında zayıflayan doların 

etkisiyle yükselen GBP’nin haftanın 

geri kalanında negatif ayrışması 

beklenebilir. Bu sebeple 1,3330 

seviyesine yakınsamaların satış 

fırsatı verebileceğini düşünüyoruz. 

ABD’de açıklanacak ADP tarım dışı 

istihdam verisinin zayıf gelmesi 

durumunda yaşanabilecek bir 

yükseliş de satış fırsatı olarak 

değerlendirilebilir.    

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,3250 -  1,3330 

Yarınki BoE toplantısı 

öncesinde mevcut 

seviyelerinin kalıcı 
olabileceğini düşünmüyoruz.   

GBPUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1.355 

1.370 

Küresel büyüme ile ilgili kaygıların 

artmasıyla birlikte platin, bakır gibi 

metallerde görülen düşüşün etkisiyle 

ons altının yükselişinin ivme 

kaybettiğini görüyoruz. Ons altında 

bugün yukarı yönlü sert bir hareket 

beklemiyoruz. Olası düzeltmelerde 

ise 1.360 dolar seviyesinin altında 

kalıcı olunması zor gözüküyor. Gün 

içi 1.358 dolar iyi bir alım seviyesi 

olabilir.   

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1.358 -  1.364 

Ons altında yukarı yönlü 

hareketi devam etmekle 

birlikte hafif değer 

kaybedebilir.   

XAUUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

39,50 

42,20 

Brent petrolde aşaı yönlü trendi 

kıracak nitelikte 2-3 stok verisi 

açıklanmadığı sürece aşağı yönlü 

hareketin tam anlamıyla kırılmasını 

beklemiyoruz. Küresel resesyon 

kaygılarının devam ettiği ortamda 

bugün açıklanacak resmi ham petrol 

stoklarının da destek vermemesi ile 

39,50$ seviyesine kadar geri çekilme 

görülebilir.  

Gün içi Seyir Aralığı  
Beklentimiz 

41,30 – 42,20 

Brent Petrol   

Dün açıklanan API ham petrol 

stok verisinin petrole bir 

destek vermediğini 

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. 
  


