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DESTEK 

DİRENÇ 

2,9450 

2,9850 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı Beklentimiz 

2,9480 – 2,9585 

USDTRY 

Aşağı yönlü harekette 50 

günlük ortalamanın üzerinde 

yavaşlama olduğunu 

görüyoruz.  

Aşağı yönlü hareketin devam 

edebilmesi için bu hafta 50 günlük 

ortalama olan 2,95 seviyesinin altında 

bir günlük kapanış yaşanması 

gerekiyor. FED kaynaklı risklerin 

azalmış olmasına rağmen, bu Cuma 

açıklanacak Ficth kredi notu 

açıklaması kur üzerinde baskı 

yaratabilir. Bugün için aşağı yönlü 

harekette 2,9450 seviyesinin altına 

inilmesi zor gözükürken yukarıda 

2,9720 önemli direnç. 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,1070 

1,1180 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

Cuma günü zayıf gelen ABD 

verileriyle 1,12 seviyesinin altında 

kalıcılık sağlansa da, 200 günlük 

ortalama olan 1,1070 seviyesinin test 

edilememesi paritedeki geri 

çekilmenin gelebileceğini dip nokta ile 

ilgili olarak kuşku yaratıyor. Bu hafta 

olası geri çekilmelerde 1,11 

seviyesine yakınsamaların alım fırsatı 

olabileceğini düşünüyoruz. 1,1070 

seviyesinin altının ise test edilmesini 

beklemiyoruz.  

1,1130  -  1,1160 

Son dönemde zayıf gelen ABD 

verilerine rağmen paritede 200 

günlük ortalamanın test 

edilememesi doları güçlü 

tutuyor.     

EURUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,2840 

1,3000 

Son dönemde GBPUSD paritesinde 

1,30 seviyesinin üzerinde oluşan 

hareketlerin satış fırsatı olabileceğini 

düşündüğümüzü sıklıkla belirttik. 

Cuma günü 1,30 seviyesinin üzerine 

çıkılmasının ardından tekrar aşağı 

yönlü hareket gerçekleşiyor. Bu hafta 

aşağı yönlü hareketin 1,2840 

seviyesini test edilebileceğini 

düşünüyoruz.Yukarıda ise yine 1,30 

seviyesi satış fırsatı verebilir.  

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,2880 -  1,2960 

Cuma günü zayıf gelen 

ABD verilerinin ardından 

1,30 seviyesinin üzerine 

çıkan paritede beklentimiz 

paralelinde tekrar aşağı 
yönlü hareket oluşuyor.  

GBPUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1.335 

1.365 

Ons altında bu hafta 1.335 – 1.365 

dolar aralığındaki hareketin devam 

etmesini bekliyoruz. 1.355 dolar 

seviyesinden itibaren kar 

realizasyonları görülebilir. Ancak 

aşağıda 1.335 dolar desteğinin 

altında bir günlük kapanış yaşanma 

ihtimali oldukça düşük. Bu gün 

içerisinde 1.345 dolar seviyesi kar 

realizasyonu olarak kullanılabilir.   

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1.338 -  1.345 

Ons altında 1.335 dolar 

seviyesinin üzerindeki seyir 

devam ediyor ancak 1.365 

dolar seviyesinin üzerine 

çıkılamaması yukarı harekete 

ivme kaybettiriyor.  

XAUUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

46,20 

48,10 

Brent petrol stok verileri sondaj 

kuyusu sayısı verileri aşağı yönlü 

hareketi desteklese de, piyasalarda 

geçtiğimiz hafta yayımlanan 

raporlardaki petrol fiyatları adına 

olumlu tarafları fiyatlama eğiliminin 

ağır bastığını görüyoruz. Ancak bu 

fiyatlamanın uzun sürmesini 

beklemezken, haftalık olarak tekrar 

44,50$ seviyesine doğru bir geri 

çekilme olabileceğini düşünüyoruz.  

Gün içi Seyir Aralığı  
Beklentimiz 

46,80 – 47,50 

Brent Petrol   

Brent petrolde Eylül ayında 

OPEC’ten bir müdahale 

gelebileceğine yönelik 

açıklamalar ile 47$ 

seviyesinin üzerinde seyir 

izliyoruz.  



KÜNYE 

Araştırma 

Banu KIVCI TOKALI 
Araştırma Direktörü 
BTokali@halkyatirim.com.tr 
+90 212 314 81 88 

İlknur HAYIR TURHAN 
Yönetmen 
ITurhan@halkyatirim.com.tr 
+90 212 314 81 85 

Mehtap İLBİ 
Uzman  
MIlbi@halkyatirim.com.tr 
+90 212 314 87 300 

Abdullah DEMİRER 
Uzman  
ADemirer@halkyatirim.com.tr 
+90 212 314 87 24 

Furkan OKUMUŞ 
Uzman  
FOkumus@halkyatirim.com.tr 
+90 212 314 81 86 

Cüneyt MEHMETOĞLU 
Uzman  
CMehmetoglu@halkyatirim.com.tr 
+90 212 314 87 31 

Kadirhan ÖZTÜRK 
Uzman Yardımcısı 
KOzturk@halkyatirim.com.tr 
+90 212 314 87 29 

Cemil Can SÜRÜCÜ 
Uzman Yardımcısı 
Cemil.surucu@halkyatirim.com.tr 
+90 212 314 87 26 

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. 
  


