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DESTEK 

DİRENÇ 

2,9130 

2,9420 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı Beklentimiz 

2,9320– 2,9390 

USDTRY 

Yaşanan düşüşle birlikte 5 

günlük ortalama 2,9386 

seviyesine gerilerken, bu 

seviyenin üzeride kalınması 

2,95 seviyesi test ettirebilir.  

Dün görülen 2,9213 seviyesinden 

gelen alımlarla birlikte kurda bir miktar 

yükseliş gerçekleştiğini görüyoruz. Son 

3 işlem gününde 5 günlük ortalamanın 

altında seyir devam ederken, bugün bu 

ortalamanın zorlanması yukarı yönlü 

hareketin devam edip etmeyeceği 

sinyali açısından kuvvetli. Ortalamanın 

altında kalınması durumunda ise 

2,9270 seviyesine kadar bir günlük 

geri çekilme görebiliriz.     



DESTEK 

DİRENÇ 

1,1180 

1,1350 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

Dün konuşan Esther George ve Jeffrey 

Lacker’ın Eylül ayında faiz artırımını 

desteklemesi ile 1,1230 seviyelerine 

inen paritede ECB toplantısı öncesinde 

yükseliş gösteriyor. Bugün ECB 

toplantısında euronun güçlenmesi 

durumunda 1,1350 direncini takip 

edeceğiz. Ancak major bir değişiklik 

olmadığı sürece 1,1350 üzeri satış fırsatı 

olarak kullanılabilir. Aşağıda ise 1,1180 

seviyesinin alım fırsatı yaratabileceğini 

düşünüyoruz. Toplantıya kadar olan 

süreçte ,1260-1,1280 aralığı ise aktif. 

1,1240 -  1,1280 

Bugün gerçekleştirilecek ECB 

toplantısı öncesinde tekrar 

1,1250 seviyesinin üzerine 

çıkıldığını görüyoruz. 

EURUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,3300 

1,3440 

GBPUSD paritesinde dün Carney’nin 

açıklamalarının ardından bugün tekrar 

1,34 seviyesine dönme eğilimi 

görülebilir. Yukaro yönlü hareketlerde 

1,34’ün geçilmesiyle 1,3440 seviyesine 

kadar yükselişler görülebilri ancak 

1,3440 seviyesinin üzerinde fazla 

kalıcılık beklemiyoruz. Aşağıda ise 

1,33 seviyesine yakınsamalar alım 

fırsatı olarak değerlendirilebilir.   

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,3350 -  1,3420 

Dün Carney’in Brexit’in 

etkilerinin ekonomi üzerinde 

hissedildiğine yönelik 

açıklamaları ile düşen 

paritede bugün tekrar 
yükseliyor. 

GBPUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1.335 

1.355 

Ons altında Eylül ayında faiz artırım 

ihtimalinin azalmasıyla yaşanan 

yükselişte 1.355 dolar seviyesinin 

geçilmekte zorlanıldığını görüyoruz. 

Bugün ECB’den çıkacak kararın ons 

altında sert bir hareket yaratmasını 

beklemezken aşağıda 1.340 dolar 

seviyesinin altına inlimesini 

beklemiyoruz. Haftalık kapanışın da 

1.340-1.350 dolar arasında olması 

beklenebilir.    

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1.345 -  1.352 

Ons altına ağırlıklı olarak 

1.345-1.350 aralığında 

hareketler görüyoruz.  

XAUUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

47,50 

50,00 

Dün API ham petrol stoklarının 12 

Milyon varil düşmesi brent petrole 

kısa vadeli olarak önemli destek 

verdi. Bu desteğin 50$ seviyelerine 

kadar sürmesi beklenebilir ancak 50$ 

seviyesinin üzerine çıkılmasını 

beklemiyoruz. Aşağı yönlü 

harektelerde bugün EIA ham petrol 

stoklarında destekleyici bir veri 

gelmemesi durumunda 48,30 dolar 

seviyesinin altı ise zor gözüküyor.  

Gün içi Seyir Aralığı  
Beklentimiz 

48,30 – 49,20 

Brent Petrol   

Oklahoma’da yaşanan 

deprem nedeniyle dün API 

petrol stoklarında yaşanan 

sert düşüş petrol fiyatlarına 

destek veriyor.  
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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. 
  


