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DESTEK 

DİRENÇ 

2,9470 

3,0250 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı Beklentimiz 

2,9800 – 2,9900 

USDTRY 

İç piyasalarda oluşan olumlu 

havayı küresel konjonktürün 

de desteklemesiyle 2,9850 

desteğinin altında günlük 

kapanış yaşabilir.  

Moody’s’in not görünümüyle ilgili 

olarak negatif bir sürpriz yapmaması 

ve Pazar günü Yenikapı mitinginde 

yaşanan beraberlik havasının iç 

piyasalarda yarattığı olumlu algı ile 

düşüş beklenebilir. Bugün 2,9850 

seviyesinin altında bir günlük kapanış 

yaşanması oldukça önemli. Bunun 

gerçekleşmesi durumunda haftalık 

olarak 2,9470 seviyesine varan 

düşüşler görebiliriz. Yukarıda ise 

3,0250 güçlü bir direnç.   



DESTEK 

DİRENÇ 

1,1070 

1,1180 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

200 günlük ortalama olan 1,1070 

seviyesinin bugün kırılmasını 

beklemiyoruz. Veri bakımından yoğun  

olmayan günde 1,1180-1,1100 

aralığında dalgalanmaların ağırlıkta 

olması beklenebilir. Haftalık bazda 

1,1070’in kırılması 1,10 seviyesine 

kadar devam eden bir düşüşe neden 

olabilirken, 1,1120 seviyesinin 

üzerinde tekrar 1,1180 seviyesinin 

test edilmesi gündeme gelebilir.  

1,1070  -  1,1100 

Paritede 200 günlük ortalama 

olan 1,1070 seviyesinin 

üzerindeki seyrin devam 

etmesi 1,11 seviyesinin 

üzerinin denenmesine neden 

olabilir.   

EURUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,3000 

1,3220 

BoE toplantısında ek genişlemeci 

önlemlerin ve faiz indiriminin sterlin 

üzerindeki negatif etkisinin ardından 

güçlü ABD verileri de paritedeki geri 

çekilmeyi tetikliyor. Bu hafta geri 

çekilmenin devam etmesi 

beklenebilir. Bugün 1,30 seviyesinin 

altına inilmesini ise beklemiyoruz. 

Gün içerisinde 1,31 seviyesine 

yakınsamalar satış fırsatı olarak 

değerlendirilebilir.  

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,3020 -  1,3100 

BoE toplantısı sonrasında 

güçlü gelen ABD verileriyle 

birlikte GBPUSD paritesinde 

1,30 seviyesine doğru 
gerileme görüyoruz. 

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 bugün kritik 

1.335 dolar seviyesini takip 

edeceğiz.  

XAUUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

43,60 

45,90 

Brent petrolde arz talep 

dengesizliğinin devam etmesine 

karşın, son döenmde yaşanan sert 

düşüşün ardından tepki hareketi 

devam ediyor. Bugün 44,50$ 

seviyesinin üzerinde kalıcı 

olunamaması ve tepki hareketinin 

törpülenmesi beklenebilir. 44,50$ 

dolar seviyesinin üzerinde kalıcı 

olunması durumunda ise yükseliş 

hareketinin devam etmesi beklenebilir 

Gün içi Seyir Aralığı  
Beklentimiz 

44,00 – 44,50 

Brent Petrol   

Brent petrolde 44,50 dolar 

seviyesinin üzerinde kalıcı 

olunmasını beklemiyoruz.  
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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. 
  


