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DESTEK 

DİRENÇ 

2,8750 

2,9150 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı Beklentimiz 

2,8910 - 2,8950 

USDTRY 

Küresel risk algılamasındaki 

toparlanma ile TL’de tekrar 

2,90 seviyesinin altında seyir 

izleniyor.  

Kurda bugün 2,90 üzeri seviyeler 

satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. 

Mevcut risk iştahındaki toparlanma 

ortamında bugün için 2,90 üstü 

kalıcılık beklemiyoruz. TCMB 

toplantısı yaklaşırken mevcut faiz 

indirimi beklentileri ile 2,8750 

seviyesindeki ana destek alım fırsatı 

olarak değerlendirilebilir. Gün içi ana 

desteğimiz ise 2,8820 seviyesi 

olmaya devam ediyor.  



DESTEK 

DİRENÇ 

1,1000 

1,1160 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

Euro/dolar paritesinde teknik açıdan 

1,10 seviyesinin altına 

inilememesinin getirdiği alımlarla 

1,11 seviyesinin üzerine tırmanış 

görüyoruz. Bugün paritede sert 

inişler beklemiyoruz ancak haftalık 

vadede bugün 1,1120-1,1160 

aralığının test edilmesi durumunda 

satış fırsatı olarak 

değerlendirilebileceğini 

düşünüyoruz. 

1,1070  -  1,1120 

Dünkü Eurogrup toplantısının 

ardından İtalyan Bankalarına 

ilişkin haberlerle paritede 1,11 

seviyesinin üzerinde tutunma 

çabası görüyoruz.  

EURUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,2820 

1,3200 

İngiltere’de yeni başbakanın 

Theresa May olmasıyla birlikte 

azalan belirsizlikler paritede 

yükselişe neden oldu. Ancak 

Perşembe günkü faiz toplantısı ve 

bugün Carney konuşması öncesinde 

bu yükselişin sürdürülebilir 

olmadığını düşünüyoruz. Bu sebeple 

1,3150 seviyesi satış fırsatı olarak 

değerlendirilebilir.   

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,3040 -  1,3150 

GBPUSD paritesinde 

İngiltere’deki siyasi 

belirsizliklerin azalmasıyla 
birlikte bir yükseliş görüyoruz. 

GBPUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1.335 

1.390 

Küresel piyasalarda risk iştahının 

artması ve gelişmiş ülke tahvil 

faizlerinde yükselişin görülmesi, 

altında yukarı yönlü hareketi 

zorluyor. Bugün ons altında yukarı 

yönlü sert hareket beklemiyoruz. 

Ancak emtialarda yaşanan 

yükselişin düşüşü de engellediğini 

görüyoruz. Bugün 1.355 dolar 

seviyesi civarında sığ hareket olabilir 

ancak günlük kapanış önemli 

olacak.  

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1.352 -  1.360 

Ons altında dün üzerinde 

durduğumuz kritik 1.355 dolar 

seviyesi test ediliyor.  

XAUUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

43,00 

47,20 

Kısa vadeli grafikte yukarı yönlü 

trendin kırıldığını ve yönün aşağı 

olduğu net bir şekilde görülüyor ancak 

bugün özelinde brent petrolde yukarı 

yönlü hareketler daha ağır basıyor. 

Bu akşam açıklanacak API ham 

petrol stokları verisinin çok sert düşüş 

göstermemesi düşüş hareketine 

dönülmesi açısından yeterli olabilir. 

47,20 satış fırsatı olarak 

değerlendirilebilir.  

Gün içi Seyir Aralığı  
Beklentimiz 

46,50 – 47,20 

Brent Petrol   

Küresel piyasalarda risk 

iştahında toparlanma 

görülmesiyle brent petrolde 

bugün düzeltme görüyoruz. 
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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. 
  


