
07.09.2016 

DESTEK 

DİRENÇ 

2,9120 

2,9420 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı Beklentimiz 

2,9230– 2,9310 

USDTRY 

5 günlük ortalama olan 

2,9420 seviyesinin altındaki 

seyirde haftalık yön aşağı 

olmaya devam edebilir.  

200 günlük ortalama ve Mayıs ayı 

başında başlayan yukarı yönlü trendin 

desteği konumundaki 2,9120 seviyesi 

kritik bir destek olmaya devam ediyor. 

Bugün aşağı yönlü hareketlerde sabah 

saatlerinde test edilen 2,9230 

seviyesine kadar bir geri çekilme 

olabileceğini düşünüyoruz. Yukarı 

yönlü hareketlerde ise 2,9420 

seviyesinin geçilmesini beklemiyoruz.  



DESTEK 

DİRENÇ 

1,1180 

1,1280 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

Yarınki ECB toplantısı öncesinde bugün 

paritede sert hareketler beklemiyoruz. 

Dün ABD’de ISM hizmet verisinin serr 

düşüş göstermesiyle FED’in Eylül ayında 

faiz artırım ihtimalinin oldukça düşmesi 

nedeniyle yarınki toplantıya kadar olan 

süreçte kısa pozisyonlardan uzak 

durmak gerektiğini düşünüyoruz. Bugün 

gün içerisinde 1,1220 seviyesi alım 

fırsatı olarak değerlendirilebilir. 1,1180 

desteği önemli ancak bugün için test 

edilmesi zor gözüküyor.   

1,1220 -  1,1250 

Dün beklentilerin altında kalan 

ISM hizmet PMI verisi paritede 

tekrar 1,12 seviyesinin 

üzerinde tutunulmasına neden 

oldu.  

EURUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,3350 

1,3440 

Bugün Carney’nin yapacağı konuşma 

GBPUSD paritesinde sert hareketlere 

neden olabilir. Carney para 

politikasında bir müdahale daha ya da 

önümüzdeki hafta gerçekleşecek 

toplantıda faiz indirilebileceğine yönelik 

bir açıklamada bulunursa  düşüş 

görebiliriz. Bu noktada 1,3280 

seviyesine kadar geri çekilmeler 

olabilir. Konuşmaya kadar olan süreçte 

ise 1,3370 seviyesinin altına inilmesini 

beklemiyoruz.  

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,3370 -  1,3420 

GBPUSD paritesinde 

bugün yayımlanacak 

İngiltere enflasyon raporu 

ve BOE Başkanı Carney’nin 

yapacağı açıklamalar 
önemli olacak. 

GBPUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1.335 

1.355 

FED’in Eylül ayında faiz artırma 

ihitmalinin azalmasıyla birlikte ons 

altında yükseliş görülürken, 

önümüzdeki dönemde zayıf gelen 

ABD verilerinin küresel durgunluğa 

işaret etmesi ve emtialarda bir takep 

sorunu oluşabileceğine dair algı ile 

tekrar düşüş görülebilir. Bu nedenle 

1.355- 1.360 dolar seviyelerin kar 

realizasyonu seviyeleri olarak 

değerlendirilebileceğini düşünüyoruz.   

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1.344 -  1.353 

ISM imalat verisinin ardından 

yükselişini gösteren ons 

altında 1.355 – 1.360 dolar 

seviyesinden kar 

realizasyonları gelebilir.  

XAUUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

46,10 

50,00 

Bugün açıklanacak olan API ham 

petrol stokları, Oklahoma’da 

gerçekleşen depremin stoklara zarar 

verip vermediğinin görülmesi 

bakımından oldukça önemli olacak. 

Mevsimler etkilerin sona ermesiyle 

birlikte stoklarda yukarı yönlü bir 

hareket gerçekleşmesi ya da yatay 

kalması durumunda brent petrolde 

46,10$ seviyesine doğru bir geri 

çekilme görebiliriz.  

Gün içi Seyir Aralığı  
Beklentimiz 

47,20 – 47,90 

Brent Petrol   

Brent petrol 50$ seviyelerine 

gelen satışlar ve 45$ 

seviyelerine gelen alımlarla 

dalgalanıyor.  
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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. 
  


