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DESTEK 

DİRENÇ 

2,9270 

2,9550 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı Beklentimiz 

2,9300 - 2,9380 

USDTRY 

Kurda bugün FED öncesinde 

2,9270 desteğini takip 

edeceğiz.  

Bugün 2,9270 desteğinin FED 

toplantısından önce kırılması zor 

gözüküyor. FED toplantısından sonra, 

beklentilerimize paralel FED’in 

güvercin olmayı tercih etmemesi 

durumunda hızlı bir şekilde 2,9550 

seviyesine doğru bir hareket 

görebiliriz. Bu seviyenin de 

geçilmesiyle 2,97 muhtemel tepe 

seviyesi. FED’in güvercin olduğu 

senaryoda 2,90 test edilebilir.  



DESTEK 

DİRENÇ 

1,1180 

1,1280 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

Bu akşamki FED toplantısına kadar 

olan süreçte paritede 1,1180 

desteğinin kırılmasını beklemiyoruz 

ancak beklentilerimize paralel FED 

şahin bir mesaj vermeyi tercih 

ederse, 1,1180 seviyesinin altına 

gerileme olabilir. RSI’ın geldiği 

konum ve aşağı yönlü hareketin iki 

gün boyunca dinlenmiş olması, 

aşağı yönlü sert bir harekete imkan 

veriyor.  

1,1200  -  1,1250 

FED kararının açıklanması 

öncesinde parite güçlü dolar 

temasıyla hareket ediyor. 

EURUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,4050 

1,4240 

Pound’da hafif bir değer kazanma 

eğilimi olmasına karşın, kısa vadeli 

görünümü belirleyen 5 günlük 

ortalama olan 1,4240 seviyesinin 

bugün geçilmesini beklemiyoruz. 

Aşağı hareketlerde FED öncesinde 

1,4050 desteğinin kırılması ise 

oldukça zor gözüküyor. FED’in 

tutumuna bağlı olarak ise 1,3920 

seviyesi muhtemel dip seviye 

olabilir.   

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,4130 -  1,4200 

Yaşanan sert satışların 

ardından bugün bir 

toparlanma görülüyor. 1,4240 

seviyesinin üzerine 
çıkılmasını beklemiyoruz.   

GBPUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1.266 

1.284 

60 dakikalık grafikte yukarı yönlü 

trendin kırılması ile geri çekilme 

yaşanabilir. Bugün öncelikle 1.276 

dolar seviyesindeki ara desteğe 

kadar geri çekilme olabileceğini 

düşünüyoruz. FED sonrasında ise 

1.266 dolar seviyesine kadar geri 

çekilmeler görebiliriz. Dik bir açıyla 

oluşan yükselen trendin 

sürdürülebilir olduğunu 

düşünmüyoruz.  

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1.276 -  1.283 

Ons altında 1.284 dolar 

desteği oldukça önemli. Bu 

seviyenin altında kalıcı olursa 

yukarı yönlü kısa vadeli trend 

kırılmış olacak.   

XAUUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,2800 

1,3050 

Önemli bir destek olan 1,28’e yakın 

seyreden USDCAD paritesinde 

desteğe yakınsama alım fırsatı 

verebilir. Bugünkü FED toplatısı ve 

resmi ham petrol stokları ana 

belirleyici olacak. Olası yukarı 

hareketlerin 1,3050 seviyesine kadar 

devam etmesi beklenebilir.  

Gün içi Seyir Aralığı  
Beklentimiz 

1,2830 – 1,2900 

Günün Önerisi ‘’ USDCAD ’’   

Açıklanan ham petrol stokları 

verisinin ardından petrolde 

düşüş devam edebilir. 

Kanada Doları’nda değer 

kaybı muhtemel gözüküyor.  
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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. 
  


