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DESTEK 

DİRENÇ 

2,9120 

2,9610 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı Beklentimiz 

2,9375– 2,9530 

USDTRY 

5 günlük hareket ortalama 

olan 2,9510 seviyesinin 

altındaki seyir devam ediyor.  

5 günlük ortalama olan 2,9510 

seviyesinin üzerinde kalıcılık 

beklemezken, ABD verilerine bağlı 

oluşabilecek kısa süreli bir harekette 

2,96 seviyesine yakınsamalar gün içi 

satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. 

Aşağı yönlü hareketlerde ise 2,9375 

seviyesinin altına inilmesini 

beklemezken, Eylül’de faiz artırım 

ihtimalini ciddi oranda düşürecek zayıf 

veriler gelmesi durumunda 2,9320 

hedeflenebilir.  



DESTEK 

DİRENÇ 

1,1120 

1,1250 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,1120 desteğinin kırılmasını bugün de 

beklemiyoruz. Euro Bölgesinde 

açıklanacak  GSYH verisi ABD verilerine 

kadar olan sürece kadar yönü 

belirleyecek. Verilerin zayıf gelmesi 

durumunda 1,1120 seviyesi test 

edilebilir. Öğleden sonra ABD’den 

gelecek özellikle ISM verisi önemli 

olacakken Perşembe günkü ECB 

toplantısına kadar sert bir hareket 

beklemiyoruz. Gün içerisinde 1,12 

seviyesine yakınsamalar ise satış fırsatı 

verebilir.  

1,1140 -  1,1190 

Paritede bugün Euro Bölgesi 

GSYH verisi belirleyici olacak.  

EURUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,3220 

1,3354 

GBPUSD paritesinde güçlü gelen 

İngiltere verilerinin Brexit’in etkilerinin 

geçiştirildiğine yönelik algıyı artırması 

nedeniyle yukarı yönlü bir hareket 

görüyoruz. Bugün ABD’den gelecek 

verilere göre 1,3354 direnci kırılabilir. 

Bu durumda 1,34 seviyesine kadar gün 

içi yükseliş görülebilir ancak günlük 

kapanışın 1,3354 seviyesinin altında 

olmasını beklliyoruz. Aşağıda ise 

1,3220 ana destek olmaya devam 

ediyor. 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,3220 -  1,3330 

GBPUSD paritesinde 

1,3354 direnci halen güncel 

ancak bugün 1,3330 

seviyesinin üzerindeki 

seyrin devam etmesi 
durumunda . 

GBPUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1.315 

1.335 

1.315 dolar desteğinin üzerindeki 

hareketi devam eden ons altın hafif 

yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirse 

de 1.335 dolar direncini kırabilelecek 

güçte bir gelişme olmadığı için yatay-

pozitif hareket ediyor. Bugün aşağıda 

1.324 dolar seviyesinin alım fırsatı 

yaratabileceğini düşünüyoruz. 

ABD’de açıklanacak istihdam trendi 

ve ISM verilerinin zayıf gelmesi 

durumunda 1.335 dolar satış fırsatı 

olarak değerlendirilebilir.   

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1.324 -  1.331 

Ons altında bugün yatay bir 

hareket gerçekleşmesi 

beklenebilir.  

XAUUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

45,50 

50,00 

Brent petrolde üretim merkezi olan 

Oklahoma’da gerçekleşen deprem 

sonrası kaçak olabileceğine yönelik 

çıkan haberler petrolde yukarı yönlü 

harekete destek verdi. Bugün düne 

göre daha volatil bir gün beklerken 

yukarıda 48,10 dolar seviyesinin 

geçilmeyeceğini düşünüyoruz. 

Aşağıda ise 47 dolar seviyesinin 

altına inilse de, bu seviyelerde kalıcı 

olunamayacağını düşünüyoruz.   

Gün içi Seyir Aralığı  
Beklentimiz 

46,95 – 48,10 

Brent Petrol   

Brent petrol  G-20 süresince 

Rusya ve Suudi Arabistan 

arasında yapılan görüşmeler 

ve ABD’de gerçekleşen 

depremin sonuçlarına 

yönlelik haberlerle birlikte 

hareket ediyor. 
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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. 
  


