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DESTEK 

DİRENÇ 

2,9470 

3,0000 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı Beklentimiz 

2,9780 – 2,9830 

USDTRY 

Dün 2,9850 seviyesinin 

altında yaşanan kapanış 

teknik olarak olumlu. Bugün 

2,9815 seviyesinin altında 

günlük kapanış TL’yi 

güçlendirir.  

2,9850 seviyesinin üzerinde 

kalınması durumunda 3,0 seviyesinin 

tekrar denenme ihtimali artacağından 

bu seviyeye dikkat etmek gerekiyor. 

Kurda aşağı yönlü hareketin devam 

edebilmesi için 3,0 seviyesinin test 

edilmemesi önemli. Aşağı yönlü 

harekette 2,9815 seviyesinin altında 

kalıcı olunması 2,9470 seviyesine 

varan düşüşler gerçekleşebilir. Bugün 

için 2,9660 seviyesine kadar düşüşler 

görebiliriz. 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,1070 

1,1180 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

Bu hafta veri yoğunluğunun olmaması 

ve paritenin 200 günlük ortalamanın 

hemen üzerindeki konumu nedeniyle 

yatay hareket izliyoruz. Aşağıda 200 

günlük ortalamayı kırdıracak major bir 

olay olmaması, geçtiğimiz hafta güçlü 

gelen ABD verileri nedeniyle de 

yukarı yönlü hareketlerin sınırlı 

kalmasıyla 1,1070 – 1,1100 

aralığında sıkışan hareketin bugün de 

devam etmesi beklenebilir.  

1,1070  -  1,1100 

Veri yoğunluğunun olmadığı 

haftada paritede volatil 

olmayan yatay hareket 

izliyoruz.  

EURUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,2845 

1,3110 

Bu hafta veri takviminin çok yoğun 

olmaması ve hareketlerin çok sert 

olmamasına karşın GBPUSD 

paritesinde önemli 1,30 desteğinin 

altına inilmesi nedeniyle aşağı yönlü 

ağırlık daha fazla olabilir. Olası 

yukarı yönlü hareketlerde 1,3110 

seviyesinin geçilmesini ise 

beklemiyoruz. Bugünkü hareketle 

birlikte  1,30 seviyesinin altında bir 

haftalık kapanış yaşanma ihtimalinin 

arttığını söyleyebiliriz.  

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,2980 -  1,3020 

BoE toplantısı sonrasında 

sterlin güç kaybetmeye 

devam ederken, 1,30 

seviyesinin altına inmesini 
önemli buluyoruz. 

GBPUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1.315 

1.355 

Küresel piyasalardaki risk iştahı 

nedeniyle ons altına olan talep 

azalırken, ABD tahvil faizlerindeki 

yükseliş ve hisse senedi 

piyasalarındaki hareketlere rağmen 

ons altında 1.335 dolar desteğinin 

halen etkin olmasını önemli 

buluyoruz. FED’in Eylül ayında faiz 

artırmayacağı beklentimize paralel, 

ons altında mevcut seviyelerin alım 

fırsatı olabileceğini düşünüyoruz.  

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1.330 -  1.336 

Ons altında piyasalardaki risk 

on modu nedeniyle 1.335 

dolar desteğinin üzerinde 

kalmakta zorlanılıyor.  

XAUUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

44,54 

45,90 

API ham petrol stokları açıklanıncaya 

kadar olan süreçte 44,70$ seviyesinin 

altında kalıcı olunması teknik olarak 

zor görünüyor. Yukarı yönlü 

hareketlerde de 45,20$/varil 

seviyesinin test edilmemesi 

durumunda bu aralıkta seyir 

yaşanabilir. 44,54$/varil seviyesinin 

altına inilmesi ayı piyasasını tekrar 

hareketlendirebilir.  

Gün içi Seyir Aralığı  
Beklentimiz 

44,70 – 45,20 

Brent Petrol   

Brent petrolde OPEC 

tarafından yapılan 

açıklamaların ardından 

bugün API ham petrol stokları 

belirleyici olacak.  
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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. 
  


