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DESTEK 

DİRENÇ 

2,8750 

2,9060 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı Beklentimiz 

2,8860 - 2,8950 

USDTRY 

Bugün olumlu gelen makro 

veriler yukarı yönlü volatilite 

oluşmasını engellese de, dar 

banttaki hareketin devam 

etmesini bekliyoruz.  

2,8750 seviyesinde bulunan kurun 

ana desteğinin dün tekrar çalıştığını 

izledik. Bugün 200 günlük ortalama 

olan 2,8820 seviyesi test edilebilir 

ancak yaklaşan TCMB toplantısı 

öncesinde 200 günlük ortalamanın 

altında kalıcılık beklemiyoruz. Bu 

nedenle gün içi 2,8820 alım fırsatı 

olarak değerlendirilebilir. 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,1090 

1,1180 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

Dün paritede 1,1146 direncinin 

geçilmesinin ardından kısa süre 

sonra dönüş sağlandı ve günlük 

kapanış bu direncin altında 

gerçekleşti. Bugün gelecek önemli 

ABD verileri kurda volatilite 

yaratabilir ancak veri öncesinde 

1,1153 seviyesi satış fırsatı olarak 

değerlendirilebilir. Aşağıda ise 

1,1190 seviyesinin altına inilmesi zor 

gözüküyor.  

1,1120  -  1,1150 

Paritede dün dolarda 

yaşanan zayıflamayla birlikte 

görülen 1,1165 seviyesinde 

kalıcı olunamadı. Bugün 

1,1154 seviyesi önemli 

olacak. 

EURUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,3230 

1,3460 

Dün piyasa beklentisinin aksine 

çıkan merkez bankası kararı 

paritedeki volatiliteyi yükseltti. Bugün 

ABD’den gelecek verilerin 

beklentileri karşılaması durumunda 

dünkü sert hareketin ardından 

bugün hafif geri çekilme görebiliriz. 

Geri çekilmeler 1,3230 seviyesindeki 

5 günlük ortalamaya kadar devam 

edebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 

ise 1,34 seviyesinin üzerinin satış 

fırsatı olabileceğini düşünüyoruz.  

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,3320 -  1,3400 

Dün BoE faiz oranlarında ve 

para politikasında değişikliğe 

gitmeyerek Sterlin’e önemli 
destek verdi. 

GBPUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1.320 

1.355 

Ons altında dün 1.320 dolar 

seviyesine kadar süren geri 

çekilmenin ardından hafif bir 

toparlanma izledik. Gelişmiş ülke 

tahvil faizlerinde yükseliş ons altını 

olumsuz etkiliyor. Bugün 1.335 dolar 

seviyesi yönün hareketini 

belirleyecek. Bu seviyenin üzerinde 

1.335-1355 aralığında dalgalanma 

başlayabilir. Aşağıda 1.315-1.320 

dolar seviyeleri dip seviye olabilir.  

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1.328 -  1.335 

Ons altın piyasalardaki 

iyimser havanın hisse senedi 

piyasalarına olan talebi 

artırması ile düşüş gösteriyor. 

XAUUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

45,70 

47,20 

Brent petrolde olumlu gelen Çin 

büyüme rakamları 45,70$ seviyesinin 

test edilmesini geciktirebilir. Ancak 

47,20$ seviyesinin altındaki seyrin 

devam etmesi durumunda 45,70$ 

seviyesi bu akşam Baker Hughes 

sondaj kuyusu sayısında yukarı yönlü 

trendin devam etmesi durumunda test 

edilebilir. 45,70$ seviyesinin kırılması 

önümüzdeki hafta 43$ seviyesine 

kadar geri çekilmeye neden olabilir.  

Gün içi Seyir Aralığı  
Beklentimiz 

46,20 – 47,20 

Brent Petrol   

Brent petrolde 54$ 

seviyesinden başlayan aşağı 

yönlü trend Çin büyüme 

rakamlarıyla hafif 

yavaşlamasına rağmen 

devam ediyor. 
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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. 
  


