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DESTEK 

DİRENÇ 

2,9120 

2,9720 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı Beklentimiz 

2,9430– 2,9560 

USDTRY 

Enflasyon rakamlarının pozitif 

gelmesinin ardından kurda 50 

günlük ortalama olan 2,9610 

seviyesinin geçilme ihtimali 

düştü.  

Olumlu gelen enflasyon rakamlarına 

rağmen yükselen brent petrol ve 

emtialar ile TL diğer GOÜ para 

birimlerine göre negatif ayrışıyor. Bu 

hafta aşağı yönlü hareketlerde 2,9120 

seviyesi kırılması oldukça zor bir 

destek. Yukarıda ise mevcut şartlar 

altında 50 günlük ortalama olan 2,9610 

seviyesinin üzerinde kalıcılık 

sağlanması zor. Haftalık olarak 2,9720 

seviyesi satış fırsatı olarak 

değerlendirilebilir.   



DESTEK 

DİRENÇ 

1,1120 

1,1250 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

Bugün ABD piyasaları işçi bayramı 

nedeniyle kapalıyken, paritede ciddi bir 

hareket yaratacak veri akışı da 

bulunmuyor. Dolayısıyla bugün dar bir 

alanda hareket beklenebilir. Ancak son 

dönemde toparlanma sinyalleri veren 

Euro bölgesine dair açıklanacak PMI 

verilerinin bu görünümü devam ettirir 

nitelikte olması durumunda hafif yukarı 

yönlü bir hareket görebiliriz. Aşağıda 

1,1150 seviyesinin altına inilmesi ise zor 

gözüküyor.  

1,1150 -  1,1190 

Beklentilerin altında kalan 

tarım dışı istihdam verisinin 

ardından FED yetkililerinden 

gelecek açıklamaları takip 

edeceğiz. 

EURUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,3220 

1,3354 

GBP dolara karşı son bir ayın en 

yüksek seviyesine gelirken, 

İngiltere’den 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 

1,3265 -  1,3330 

GBPUSD paritesinde 

beklentilerin altında kalan 

ABD verileri ve Brexit 

görüşmelerinin ertelenmesi 

ile 1,3270 seviyesinin 
üzerinde seyir görüyoruz. 

GBPUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1.315 

1.335 

Ons altında yaşanan zayıflama 

döneminde 1.305 dolar seviyesinin 

altına inilememesinin ardından tekrar 

1.315 dolar seviyesinin üzerine 

çıkıldığını görüyoruz. Bu hafta 1.335 

dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık 

beklemiyoruz ancak 1.315 dolar 

seviyesinin altına inilmesini de 

beklemiyoruz. Yukarı yönlü 

hareketlerde 1.335 – 1.345 dolar 

aralığında kademeli olarak satış 

fırsatları değerlendirilebilir. 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1.322 -  1.329 

FED’in Eylül ayında faiz 

artırımına gitme ihtimalinin 

düşmesiyle birlikte ons 

altında 1.315 dolar seviyesi 

tekrar destek haline geldi.  

XAUUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

45,50 

50,00 

FED’in faiz artırım ihtimalinin düşmesi 

ve yaklaşan OPEC toplantısına dair 

beklentilerle birlikte brent petrolde 

yükseliş izliyoruz. Bu sebeplerle 

haftalık olarak aşağı yönlü hareketler 

sınırlı kalabilir. Ham petrol stokları 

verilerinin petrole sert bir düşüş 

yaratacak düzeyde olmaması 

durumunda 50$ seviyesine kadar 

yükselişler görebiliriz. 50$ seviyesine 

yakınsamalar ise satış fırsatı olarak 

değerlendirilebilir.   

Gün içi Seyir Aralığı  
Beklentimiz 

47,20 – 48,10 

Brent Petrol   

Brent petrolde haftasonu 

Aramco tarafından verilen 

fiyatların piyasa beklentisi 

üzerinde olması ve yaklaşan 

OPEC toplantısıyla yukarı 

yönlü hareket izliyoruz. 
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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. 
  


