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DESTEK 

DİRENÇ 

2,9470 

2,9850 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı Beklentimiz 

2,9610 – 2,9720 

USDTRY 

Dün belirttiğimiz 2,9470 

desteğinden dönen kurda 

bugün hafif yukarı hareketler 

görmemiz mümkün ancak 

yükselişin kalıcı olmasını 

beklemiyoruz.  

Dün 50 günlük ortalamasını test 

etmesinin ardından gelen tepkiyle bir 

miktar yükselen kur, bugün hem GOÜ 

para birimlerinin dolara karşı çok 

güçlü olmaması hem de cari açık 

rakamının beklenenden daha fazla 

gelmesi ile yükseliyor. Bugün ağırlıklı 

olarak 2,9720 seviyesinin altında bir 

seyir bekliyoruz ancak 2,96 

seviyesinin altının bugün test edilmesi 

zor gözüküyor.  



DESTEK 

DİRENÇ 

1,1070 

1,1180 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

Küresel piyasalarda gündemin fazla 

yoğun olmadığı haftada paritede 

1,1120 direncinin kırılması ile atılan 

sıkışıklığın ardından 1,1180 

seviyesinin geçilemediğini görüyoruz. 

Bugün yukarıda 1,1180 seviyesine 

yakınsamalar satış fırsatı verebilir. 

Aşağıda ise 1,1120 ara desteğinin 

kırılmasını beklemezken, bu dar 

aralıkta dalgalanlamasını bekliyoruz.  

1,1130  -  1,1160 

Dün 1,1180 seviyesinin 

üzerinin test edilmesine 

rağmen buralarda kalıcı 

olunamaması nedeniyle geri 

çekilme izliyoruz. 

EURUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,2845 

1,3120 

1,30 seviyesinin üzerinde kalıcı 

olunamamasının görülmesiyle kısa 

pozisyonların artması beklenebilir. 

Gündemin yoğun olmamasına rağmen 

önemli para birimleri arasında dolara 

karşı en zayıf kalan para birimi olan 

GBP’de önümüzdeki hafta satışlar 

artabilir. Bu nedenle 1,30 seviyesinin 

üzerine çıkışların satış fırsatı olarak 

değerlendirilebileceğini düşünüyoruz. 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,2950 -  1,3020 

GBPUSD paritesinin 1,30 

seviyesinin üzerinde 

kalmakta zorlandığını 
görüyoruz.  

GBPUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1.335 

1.355 

Ons altında genel olarak ABD 10 

yıllık tahvil faizlerinin %1,50 - %1,60 

arasındaki hareketine göre 

dalgalanmalar izliyoruz. Altın 

ETF’lerine karşı olan talepteki artış da 

uzun pozisyonların kapanmasına 

engel oluyor. Dolayısıyla 1.335 dolar 

seviyesinin altında kalıcılık 

beklemezken, bugün için 1.342 dolar 

seviyesinin alım fırsatı verebileceğini 

düşünüyoruz.  

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1.342 -  1.351 

Ons altında 1.335 dolar 

seviyesinin üzerinde kalındığı 

sürece 1.355 dolar 

seviyesinin üzerinde günlük 

kapanış hedef olabilir.   

XAUUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

42,70 

45,50 

Bu hafta açıklanan API ve EIA ham 

petrol stoklarının brent petrole destek 

vermemesi ve dün yayımlanan OPEC 

aylık raporunda petrole destek veren 

bir sonuç çıkmaması ile petrolün yönü 

tekrar aşağıya döndü. Ayı piyasasının 

devam ettiğini petrolde bugün 43,00$ 

seviyesine kadar geri çekilmelerin 

olabileceğini düşünüyoruz. Yukarıda 

ise 44$ üzeri satış fırsatı olarak 

değerlendirlebilir.  

Gün içi Seyir Aralığı  
Beklentimiz 

43,00 – 44,20 

Brent Petrol   

Brent petrolde gelen stok 

verileri yükselişlerin kalıcı 

olmasını engelliyor.  
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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. 
  


