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DESTEK 

DİRENÇ 

2,9470 

2,9850 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı Beklentimiz 

2,9470 – 2,9720 

USDTRY 

Bugün tekrar 2,9470 

seviyesinin denenmesi aşağı 

yönlü hareketin devam 

etmesi adına önemli.  

Dün cari dege verisinin yarattığı 

olumsuz havaya rağmen 2,97 

seviyesinden düşüşünü gerçekleştiren 

kurda bugün 18 Temmuz sonrası 

görülen en düşük seviye olan 2,9470 

seviyesinin test edilmesi oldukça 

önemli. Bu seviyenin test edilememesi 

durumunda düşüş hareketinin 

yataylaşması başlayabilir. Bu 

seviyenin test edilmesi durumunda ise 

düşüş hareketinin devamı beklenebilir. 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,1070 

1,1180 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

Bugün paritede ABD tarafından 

gelecek veriler ve Euro Bölgesi 

GSYH verisi belirleyici olacak. ABD 

tarafından zayıf bir veri seti gelmesi 

durumunda Eylül ayında faiz artırım 

ihtimali tamamen masadan kalkabilir. 

Bu durumda paritede 1,1180 

seviyesine doğru hızlı bir yükseliş 

görebiliriz. Aşağıda ise 1,1130 

seviyesine yakınsamaların alım fırsatı 

olabileceğini düşünüyoruz.   

1,1120  -  1,1160 

Paritede FED’in Eylül ayında 

faiz artırımı 

gerçekleştiremeyeceği 

beklentisinin artmasıyla aşağı 

yönlü hareket izliyoruz.     

EURUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,2845 

1,3120 

GBPUSD paritesinde aşağı yönlü 

hareketin devam etmesini bekliyoruz 

ancak bugün yukarı yönlü bir tepki 

görülebilir. Paritede 1,30 seviyesinin 

üzerinin satış fırsatı olabileceğini 

düşünmeye devam ediyoruz. Bugün 

ABD verileri sonrasında yukarı yönlü 

oluşabilecek bir fiyatlama satış fırsatı 

olarak değerlendirilebilir. Önümüzdeki 

hafta 1,2845 seviyesinin denenmesi 

beklenebilir.  

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,2940 -  1,3020 

GPSUSD paritesinde aşağı 

yönlü eğilim devam ediyor 

ancak ABD’den gelebilecek 

zayıf veriler tekrar 1,30’a 
yaklaştırabilir.  

GBPUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1.335 

1.355 

Ons altında 1.335 dolar desteğinin 

kırılmadığını görüyoruz. Zayıf Çin 

verilerine rağmen bu desteğin 

üzerindeki hareket önümüzdeki hafta 

ons altına destek verebilir. Ancak kısa 

vadede 1.355 dolar seviyesinin 

üzerinde uzun vadeli bır kalıcılık 

olmayabileceği ihtimalinin de 

kuvvetlendiğini görüyoruz. 1.335 – 

1355 dolar aralığındaki ağırlıklı 

hareketin devamı baz senaryomuz.  

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1.336 -  1.345 

Ons altın zayıf gelen Çin 

verisi sonrasında güç 

kaybetti.   

XAUUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

44,50 

47,00 

Bugün 47$ seviyesinin geçilmesi 

durumunda ayı piyasası sona 

ereceğinden bu rakamın geçilmesini 

beklemiyoruz. Sözlü yönlendirmelerle 

oluşan yükseliş kalıcı olmasa da 

aşağı yönlü hareketlerin ivmesini 

azaltabilir. Bu nedenle kısa 

pozisyonlarda daha dikkatli olmak 

gerekiyor. Ancak bugün aşağı ağırlık 

yönün daha hakim olmasını 

bekliyoruz.  

Gün içi Seyir Aralığı  
Beklentimiz 

45,80 – 46,36 

Brent Petrol   

Brent petrol gelen sözlü 

yönlendirmeler ile yükseliyor 

ancak bu yükselişin kalıcı 

olmasını beklemiyoruz.  
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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. 
  


