
05.08.2016 

DESTEK 

DİRENÇ 

2,9850 

3,0445 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı Beklentimiz 

3,0010 – 3,0250 

USDTRY 

Bugün açıklanacak ABD 

verileri ve Moody’s kurda 

belirleyici olacak. 

Moody’s’in bugün notla ilgili bir 

değişiklik yapması oldukça düşük bir 

ihtimalken, mevcut gelişmeleri 

değerlendirdiği bir bilgi yazısı ise 

gelebilir. Moody’s’ten notla ilgili 

açıklamanın 1-3 ay arasında gelmesi 

beklendiği için bugün ABD verileri 

daha ön planda olacak. Verilere bağlı 

olarak 3,0 seviyesi test edilebilir 

ancak haftalık kapanışın 3,0 üzerinde 

olma ihtimali daha yüksek gözüküyor.  



DESTEK 

DİRENÇ 

1,1070 

1,1250 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

Son zamanlarda ABD’den gelen 

olumlu verilerle parite üzerinde 

FED’in faiz artırma ihtimali biraz daha 

fazla fiyatlanırken, bugün açıklanacak 

tarım dışı istihdam ve ortalama saatlik 

kazançlar verileri bu fiyatlamanın 

devam edip etmeyeceğini 

belirleyecek. Verilerin zayıf gelmesi 

durumunda 1,1075 seviyesine kadar 

bir gerileme görebiliriz. FED 

fiyatlamasını devam ettirecek verilerle 

ise 1,1250 test edilebilir.  

1,1120  -  1,1160 

Paritede bugün açıklanacak 

olan ABD verileri ile 1,11 

seviyesinin üzerinde kalınıp 

kalınamayacağını izleyeceğiz.  

EURUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,3060 

1,3220 

Dün gerçekleşen ve BoE’nin agresif 

davrandığı ve agresif davranmaya 

devam edebileceği yönünde 

mesajlar verdiği toplantının ardından 

GBPUSD paritesinde yaşanacak 

yükselişlerin kalıcı olmasını 

beklemiyoruz. Bugün 5 günlük 

ortalama olan 1,3220 seviyesine 

kadar yükseliş gerçekleşse de bu 

seviyenin üzerinde kalıcı olunmasını 

beklemiyoıruz.  

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,3110 -  1,3180 

BoE toplantısı ile sert düşüş 

gösteren GBPUSD 

paritesinde 1,3220 

seviyesinin geçilmesini 
beklemiyoruz.   

GBPUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1.355 

1.370 

Dün BoE öncesinde kritik 1.355 dolar 

seviyesinin altına kadar inse de daha 

sonra toparlanan ons altında son 

dönemde volatilitenin bir miktar 

arttığını izliyoruz. Volatilitenin 

azalarak 1.355 dolar seviyesinin 

üzerindeki seyrin devam etmesi 

durumunda 1.370 dolar seviyesinin 

test edilebileceği görüşümüzü 

korurken, bugün için 1.366 dolar 

seviyesinin üzerinde kalıcılık 

beklemiyoruz.    

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1.358 -  1.366 

Ons altında dün BoE’nin 

genişlemeci politikaları ve 

tahvil faizlerindeki aşağı 

yönlü hareketle sert yükseliş 

izledik. 

XAUUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

42,02 

44,30 

Brent petrolde gerçekleşen sert 

düşüşün ardından ilk ciddi tepki 

hareketi ile 44$ seviyesinin üzerine 

kadar gerçekleşen bir yükseliş 

hareketi görüyoruz. Bugün brent 

petrolde aşağı yönlü baskıların daha 

fazla olmasını beklerken tepki 

hareketinin 44,30$ seviyesinin 

üzerinde kalıcı olacak kadar kuvvetli 

olmasını beklemiyoruz.  

Gün içi Seyir Aralığı  
Beklentimiz 

43,10 – 44,00 

Brent Petrol   

Brent petrolde ayı piyasasına 

girilmesinin ardından gelen 

son 1 ayın en sert yükselişi 

sonrası 44$ seviyesinin 

üzerinde tutunma çabası 

görüyoruz.  



KÜNYE 

Araştırma 

Banu KIVCI TOKALI 
Araştırma Direktörü 
BTokali@halkyatirim.com.tr 
+90 212 314 81 88 

İlknur HAYIR TURHAN 
Yönetmen 
ITurhan@halkyatirim.com.tr 
+90 212 314 81 85 

Mehtap İLBİ 
Uzman  
MIlbi@halkyatirim.com.tr 
+90 212 314 87 300 

Abdullah DEMİRER 
Uzman  
ADemirer@halkyatirim.com.tr 
+90 212 314 87 24 

Furkan OKUMUŞ 
Uzman  
FOkumus@halkyatirim.com.tr 
+90 212 314 81 86 

Cüneyt MEHMETOĞLU 
Uzman  
CMehmetoglu@halkyatirim.com.tr 
+90 212 314 87 31 

Kadirhan ÖZTÜRK 
Uzman Yardımcısı 
KOzturk@halkyatirim.com.tr 
+90 212 314 87 29 

Cemil Can SÜRÜCÜ 
Uzman Yardımcısı 
Cemil.surucu@halkyatirim.com.tr 
+90 212 314 87 26 

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. 
  


