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DESTEK 

DİRENÇ 

2,8750 

2,9150 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı Beklentimiz 

2,8910 - 2,9000 

USDTRY 

Bugün olumlu gelen makro 

veriler yukarı yönlü volatilite 

oluşmasını engellese de, dar 

banttaki hareketin devam 

etmesini bekliyoruz.  

Bugün olumlu gelen sanayi üretimi ve 

beklentilere yakın gelen cari denge 

verisinin ardından volatil olmayan 

hareket devam ediyor. 2,8820 

seviyesinde bulunan 200 günlük 

ortalamanın bugün test edilmesini 

beklemiyoruz. Yukarıda ise 2,90 

seviyesinin geçilmesi satış fırsatı 

olarak değerlendirilebilir.  



DESTEK 

DİRENÇ 

1,1046 

1,1180 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

Dün belirttiğimiz 1,1046 

seviyesinden ve yine yukarıda 

belirttiğimiz 1,1120 seviyesinin tam 

üzerinden dönen paritede 1,1120 

direncinin sıklıkla test edilmesi 

yukarı yönlü hareketi güçlendiriyor. 

Bugün aşağıda 1,1080 seviyesinin 

altına inilmesi alım fırsatı verebilir. 

Yukarıda ise 1,1120 seviyesinin 

geçilmesi tekrar 1,1180 seviyesine 

doğru harkete neden olabilir.  

1,1080  -  1,1120 

Paritede kısa vadeli 

dirençlerin sıklıkla test 

edilmesi dün akşam 

saatlerinden bu yana yukarı 

yönlü riski artırdı. 

EURUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,3070 

1,3340 

İngiltere’de yeni başbakanın göreve 

gelmesinin ardından Boris 

Johnson’un dışişleri bakanlığına 

getirilmesi ile bir miktar güç kaybeden 

pound daha zorla bu kayıplarını telafi 

etmeyi başardı. Bugün Carney’nin 

yapacağı müdahalede bir çok 

belirsizlik bulunmakla birlikte 1,3340 

direncinin geçilmesi paritede ciddi 

toparlanmalara yol açabilir. Aşağıda 

ise 1,3070’in kırılması yeni en düşük 

seviyelere neden olabilir.   

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,3180 -  1,3250 

Bugün gerçekşeşecek BoE 

toplantısı öncesi görece sakin 
bir seyir izliyoruz. 

GBPUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1.325 

1.355 

Eski FED başkanı Bernanke’nin 

Japonya ziyaretinin yarattığı 

heyacan ve risk algılaması ile 

altında zayıflama görüyoruz. Ons 

altında 1.325 seviyesi 1.315’deki 

ana destekten önce son önemli 

destek. Bu seviyeye yakınsamalar 

alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. 

Mevcut iyimserlik ortamında ise 

1.355 dolar seviyesinin üzerine 

çıkılması bu hafta için zor 

gözüküyor. 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1.330 -  1.338 

Teşvik beklentileriyle 

piyasalarda görülen risk iştahı 

artışı ons altında güç kaybına 

neden oldu ancak halen 

önemli dirençlere yakın 

hareket ediyor.  

XAUUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

45,70 

47,20 

Brent petrolde artan üretim ve yaz 

aylarına rağmen yeterince artmayan 

tüketimle birlikte düşüş hareketi 

devam ediyor. Yarın sabah 

açıklanacak Çin büyüme rakamlarında 

bir zayıflık görülmesi durumunda sert 

düşüşler görülebilr. Kısa vadede 

45,70$ seviyesi olası çözülmenin 

gerçekleşebilmesi için belirleyici 

olacak. 

Gün içi Seyir Aralığı  
Beklentimiz 

46,30 – 47,20 

Brent Petrol   

Brent petrolde art-talep 

dengesizliğinin ardından 

mevsimsel etkilere rağmen 

sert düşüş göstermeyen stok 

verileri düşüşü destekliyor. 
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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. 
  


