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DESTEK 

DİRENÇ 

2,9470 

2,9850 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı Beklentimiz 

2,9580 – 2,9660 

USDTRY 

Küresel ve içsel gelişmelerde 

yaşanan olumlu havanın 

devam etmesiyle 50 günlük 

hareketli ortalamaya doğru 

geri çekilme devam edebilir.  

50 günlük hareketli ortalama olan ve 

hafta başında haftalık muhtemel dip 

seviye olarak belirttiğimiz 2,9470 

seviyesine doğru hareketin devam 

ettiğini görüyoruz. Bugün küresel 

tarafta GOÜ para birimleri için olumlu 

havanın devam etmesi durumunda 

2,96 seviyesinin altında olumlu hava 

devam edebilir. Yukarı yönlü 

hareketlerde 2,9720 seviyesi takip 

edeceğimiz ilk direnç olacak. Ana 

direnç ise 2,9850 seviyesi.  



DESTEK 

DİRENÇ 

1,1070 

1,1180 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

Paritede 1,1070 - 1,1120 bandına 

sıkışan parite dün akşam 

gerçekleştirdiği hareketle bu banttan 

çıktı ve kendine bir miktar daha yukarı 

yönlü marj yarattı. 50 günlük ortalama 

olan 1,1150 seviyesi ve direnç 

konumundaki 1,1180 seviyesi 

aralığında dalgalanmalar yaşansa da 

1,1180 seviyesinin geçileceğini 

düşünmüyoruz. Aşağıda ise 1,1120 

seviyesi alım fırsatı verebilir.  

1,1120  -  1,1160 

Paritede Eylül ayının 

yaklaşmasıyla birlikte FED’in 

faiz artırmayacağı yönündeki 

ihtimalin artması yükselişe 

neden oluyor.  

EURUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,2845 

1,3110 

GBPUSD paritesinde 1,30 

seviyesinin üzerindeki seyir kalıcı 

olmayabilir ancak bugün için 1,30 

seviyesinin üzerinde kalınmasını 

bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde 

1,3110 seviyesi önemli bir direnç ve 

bu seviyenin kırılması durumunda 

Eylül FED toplantısında faiz 

artırılmayacağı fiyatlamasının zirve 

noktası yaşanabilir. Gün içi 1,30 

seviyesine yakınsamalar alım fırsatı 

olabilir.  

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,3000 -  1,3110 

Dolarda yaşanan küresel 

zayıflama ile GBPUSD 

paritesinde tekrar 1,30 

seviyesinin üzerinde bir seyir 
var.  

GBPUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1.335 

1.355 

Yaşanan sert yükselişin ardından 

1.355 dolar seviyesinin geçilmesini 

beklemiyoruz.  Bugün 1.351 dolar 

seviyesinin üzerinde tutunulması 

durumunda ise tekrar 1.355 dolar 

direncinin kırılması söz konusu 

olabilir. Haftanın geri kalanında ise 

1.364 dolar seviyesine kadar yükseliş 

görebiliriz. Haftalık olarak 1.364 dolar 

seviyesi satış fırsatı olarak 

değerlendirilebilir.    

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1.348 -  1.351 

Ons altında 1.335 dolar 

desteğinin sert bir şekilde 

çalıştığını görüyoruz.   

XAUUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

42,70 

45,90 

Dün gece açıklanan API ham petrol 

stok verisinde görülen yükseliş, 

petroldeki temel gerçekleri göstermesi 

bakımından önemli. OPEC söylentileri 

ile yükselmeye çalışan brent petrolde 

yukarı yönlü sert hareket 

beklemezken, 44,60- 44,80 

seviyelerinin açıklanacak EIA ham 

petrol stokları verisine kadar olan 

süreçte zirve olabileceğini 

düşünüyoruz.  

Gün içi Seyir Aralığı  
Beklentimiz 

43,80 – 44,60 

Brent Petrol   

Brent petrolde 44,50 dolar 

seviyesinin altındaki seyrin 

devam etmesi durumunda 

düşüş hareketi devam 

edebilir.  
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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. 
  


