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DESTEK 

DİRENÇ 

2,8750 

2,9150 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı Beklentimiz 

2,8950 - 2,9000 

USDTRY 

Bugün doların düne göre 

daha güçlü seyretmesiyle 

birlikte 2,9060 seviyesine 

kadar yükselişler görülebilir.  

Bugün kurda 2,90 seviyesinin üzerini 

deneyen düne göre daha agresif bir 

hareket görüyoruz. Bugün olası 

yükselişlerde 2,9060 seviyesi satış  

fırsatı olarak değerlendirilebilir. Aşağı 

hareketlerde ise 2,8820 seviyesindeki 

200 günlük ortalamanın altına 

inilmesini beklemiyoruz.  



DESTEK 

DİRENÇ 

1,1000 

1,1120 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

Bugün 1,1046 seviyesinin altına 

inilmesi durumunda yön tekrar 

psikolojik 1,10 seviyesi olabilir. 

1,1046 üzeri seyirde ise 1,1120 

seviyesini geçmeyecek yükselişler 

görmemiz beklenebilir. 8 Temmuzda 

1,1002 seviyesinden başlayan tepki 

hareketinin devam edebilmesi için 

1,1046 seviyesi üzeri seyrin mutlaka 

devam etmesi gerekiyor.  

1,1046  -  1,1080 

Bugün sabah saatlerinde 

denenen 1,1046 

seviyesindeki ara destek 

belirleyici olacak.  

EURUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,3070 

1,3340 

GBPUSD paritesinde son iki günde 

yaşanan toparlanma hareketinde 

sona gelinmiş olabileceğini 

düşünüyoruz. Özellikle 1,330 

seviyesinin geçilmesini 

beklemezken, olası geri 

çekilmelerde 5 günlük hareketli 

ortalama olan 1,3070 seviyesine 

yakınsama gerçekleşebilir. Ancak 

yarınki BoE toplantısı öncesi 5 

günlük ortalamanın altına düşmesini 

ise beklemiyoruz.  

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,3210 -  1,3270 

GBPUSD paritesindeki 

toparlanmanın 1,33 

seviyesinin üzerinde kalıcı 
olabileceğini düşünmüyoruz. 

GBPUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1.335 

1.355 

Dün daha önce bahsettiğimiz 1.355 

dolar seviyesinin üzerinde daha 

fazla direnemeyerek aşağı yönlü 

sert hareket gerçekleştiren ons 

altında piyasanın bugün risk 

iştahının düne göre daha düşük 

olmasıyla alım tarafına geçtiğini 

görüyoruz. Gün içerisinde 1.355 

dolar seviyesine kadar yükselişler 

görebiliriz ancak bugün bu direncin 

kırılmasını beklemiyoruz. 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1.340 -  1.350 

Küresel piyasalarda yaşanan 

yükselişin ardından bugün 

risk iştahının daha düşük 

olması nedeniyle ons altında 

toparlanma görülebilir.  

XAUUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

45,70 

47,20 

Bugün 47,60 dolar seviyesinin altına 

inilmesi durumunda 45,70 dolar 

seviyesine kadar geri çekilme 

görebiliriz. Bu akşam açıklanacak EIA 

ham petrol stokları verisinin düşüşü 

desteklemesi durumunda haftalık 

olarak 43 dolar seviyesine kadar geri 

çekilme olabileceğine yönelik 

görüşümüzü koruyoruz.  

Gün içi Seyir Aralığı  
Beklentimiz 

47,60 – 47,80 

Brent Petrol   

Dün beklentilerin tersine 

yükseliş gösteren petrol 

stoklarıyla birlikte brent 

petrolde bugün yön aşağı. 
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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. 
  


