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DESTEK 

DİRENÇ 

2,9420 

2,9750 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı Beklentimiz 

2,9520– 2,9610 

USDTRY 

Kurda bayram tatili öncesi 

riske girmek istemeyen yerli 

yatırımcının yaptığı alımlar ve 

yükselen petrol fiyatları ile 

yükseliş görüyoruz.  

Piyasaların kapalı olacağı 4 gün 

boyunca oluşabilecek risklerden 

korunmak isteyen yatırımcıların yaptığı 

alımlarla bir yükseliş görüyoruz. Bugün 

bu alımların devam etmesiyle birlikte 

yükseliş 2,9750 seviyesine kadar 

devam edebilir. Ancak tatil süresince 

risk oluşturacak bir durum oluşmaması 

durumunda, brent petrolde de bir 

miktar geri çekilme yaşanmasıyla 

birlikte tekrar 2,9420 seviyesinin altına 

bir geri çekilme yaşanabilir.      



DESTEK 

DİRENÇ 

1,1220 

1,1325 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

ECB toplantısında Draghi’nin varlık 

alımında bir genişlemeye gidilmesinin 

söz konusu olmadığını belirtmesi ile bir 

miktar yükseliş yaşanmasının ardından 

1,13 seviyesinin altında denge oluşuyor. 

Dün test edilen 1,1325 seviyesinin 

bugün geçilmesi oldukça zor görünüyor. 

1,13 seviyesinin üzeri satış fıtsatı olarak 

değerlendirilebilir ancak sert hareketler 

beklemiyoruz. Aşağıda 1,1150 

seviyesinin altına inilmesi zor 

gözükürken 1,1120 desteğinin bugün 

test edilmesini beklemiyoruz.  

1,1250 -  1,1290 

Dün ECB toplantısının 

ardından bir yükseliş 

gerçekleşse de 1,13 

seviyesinin altında 

dengelenme gerçekleşiyor.  

EURUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,3220 

1,3400 

Bu hafta gerçekleşen GBPUSD 

paritesinin 1,34 seviyesinin üzerinde 

tutunmak için hazır olmadığını izledik. 

Önümüzdeki hafta gerçekleşecek BOE 

toplantısında faiz indirimi 

beklenmemesi nedeniyle 1,3220 

seviyesindeki desteğin kırılması zor 

görünüyor. Bugün ise 1,3280 

seviyesinin altına inilmesi alım fırsatı 

olarak değerlendirilebilir. 1,3350 ise 

gün içi satış fırsatı olarak 

değerlendirilebilir.    

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,3280 -  1,3350 

Carney’nin enflasyon 

sunumunun ardından aşağı 

yönlü hareketin daha 
belirgin olduğunu izliyoruz.  

GBPUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1.335 

1.355 

Dün beklediğimiz kar satışlarının 

geldiği ons altın bugün 1.335 dolar 

desteğinin hemen üzerinde 

seyrediyor. Bugün 1.335 dolar 

seviyesinin altında bir haftalık 

kapanış beklemiyoruz. Yukarı yönlü 

hareketlerin ise 1.340 dolar seviyesi 

ile sınırlı kalması beklenebilir. ABD 10 

yıllık tahvil faizlerinde tekrar %1,55 

seviyesine doğru geri çekilme olması 

durumunda 1.345 dolar test edilebilir 

ancak kalıcılık beklemiyoruz. 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1.335 -  1.340 

Ons altına dünkü 

raporumuzda belirttiğimiz 

şekilde 1.349 dolar 

seviyesinden gelen satışlarla 

tekrar 1.335 dolar desteğine 

dönüşü izliyoruz.  

XAUUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

47,50 

50,00 

Dün gelen verilerle birlikte brent 

petrol 50,10$ seviyesine kadar 

yükselse de bu seviyelerde kalıcı 

olamadı. Önümüzdeki dönemde brent 

petrolün gelebilecek negatif haberlere 

karşı duyarlılığının arttığını 

söyleyebiliriz. Ay sonundaki OPEC 

toplantısı öncesinde 50$ seviyesine 

yakınsamaların satış fırsatı 

olabileceği görüşümüzü koruyoruz.  

Gün içi Seyir Aralığı  
Beklentimiz 

48,90 – 50,0 

Brent Petrol   

API ham petrol stoklarının 

ardından dün EIA ham petrol 

stoklarında son 17 yılın en 

sert düşüşünün yaşanması 

brent petrolü 50$ direncine 

yakınlaştırdı. 



KÜNYE 

Araştırma 

Banu KIVCI TOKALI 
Araştırma Direktörü 
BTokali@halkyatirim.com.tr 
+90 212 314 81 88 

İlknur HAYIR TURHAN 
Yönetmen 
ITurhan@halkyatirim.com.tr 
+90 212 314 81 85 

Mehtap İLBİ 
Uzman  
MIlbi@halkyatirim.com.tr 
+90 212 314 87 300 

Abdullah DEMİRER 
Uzman  
ADemirer@halkyatirim.com.tr 
+90 212 314 87 24 

Furkan OKUMUŞ 
Uzman  
FOkumus@halkyatirim.com.tr 
+90 212 314 81 86 

Cüneyt MEHMETOĞLU 
Uzman  
CMehmetoglu@halkyatirim.com.tr 
+90 212 314 87 31 

Kadirhan ÖZTÜRK 
Uzman Yardımcısı 
KOzturk@halkyatirim.com.tr 
+90 212 314 87 29 

Cemil Can SÜRÜCÜ 
Uzman Yardımcısı 
Cemil.surucu@halkyatirim.com.tr 
+90 212 314 87 26 

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. 
  


