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DESTEK 

DİRENÇ 

2,9450 

2,9850 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı Beklentimiz 

2,9480 – 2,9585 

USDTRY 

15 Temmuz’dan bu yana ilk 

kez 50 günlük ortalamanın 

altında bir günlük kapanış 

yaşanmasını oldukça önemli 

buluyoruz.  

FED’in faiz artırma ihtimalinin düşmesi 

ile GOÜ piyasalarına sert para girişleri 

olduğunu görüyoruz. Bu süreçte kurda 

aşağı yönlü hareketin devam etmesi 

beklenebilir. Bugün 2,9270 seviyesine 

kadar geri çekilmeler görebiliriz. 2,95 

seviyesinin altında bir günlük kapanış 

yaşanması ise geri çekilme hareketinin 

devam etmesi olarak yorumlanabilir. 

Haftalık olarak 2,9160 seviyesine 

kadar geri çekilmeler gerçekleşebilir. 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,1220 

1,1310 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

FED tarafından gelen Bullard ve 

Willams açıklamaları paritede yönü 

sert bir şekilde yukarı çevirdi. 

Normalleşme süreci ile ilgili olarak 

gerçekleşen sert algı değişimi ve 

zayıf ABD verileri önümüzdeki 

dönemde yukarı yönlü hareketin 

devamına neden olabilir. Bugün 

1,1240 seviyesi alım fırsatı olarak 

değerlendirilebilir. Yukarıda ise 

1,1310’da kar realizasyonları gelebilir. 

1,1240 -  1,1280 

Dün San Francisco FED 

Başkanı Williams’ın 

yayımladığı makale ile FED’in 

normalleşme süreciyle ilgili 

soru işareletlerinin artması 

paritede yukarı hareket yarattı. 

EURUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,2840 

1,3000 

ABD tarafında FED kaynaklı yaşanan 

gelişmelerin etkisi ile GBPUSD 

paritesinde de EURUSD paritesindeki 

oranda olmasa da bir miktar 

toparlanma görüldü. Bu tepki 

hareketinin 1,30 seviyesine kadar 

devam etmesi bekelenebilir ancak 

indikatör bazında bu hareketin 1,30 

üzerinde kalıcılık sağlayacak boyutta 

olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla 1,30 

seviyesi uzun pozisyonlar için kar alım 

seviyesi olabilir.  

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,2920 -  1,3000 

Zayıflayan doların etkisiyle 

tekrar 1,29 seviyesinin 

üzerine çıkan paritede 1,30 

seviyesine kadar yükseliş 

sürse de kalıcılık 
beklemiyoruz. 

GBPUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1.335 

1.365 

Zayıf dolar temasının devamı 

sürecinde ons altında 1.365 dolar 

seviyesine kadar devam eden bir 

yükseliş görebiliriz ancak 1.365 dolar 

seviyesinin üzerinde kalıcılık için 

hikayenin devam etmesi ve farklı bir 

hikaye oluşması gerekiyor. Risk 

algılamasının artması ise ons 

altındaki yükseliş hareketini 1.355 

dolar seviyelerine sıkıştırabilir.   

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1.344 -  1.355 

Ons altında zayıflayan dolarla 

birlikte yükseliş izliyoruz.  

XAUUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

47,50 

48,60 

Brent petrolde arz-talep dengesizliği 

devam etmesine rağmen, finansal 

piyasalardaki gelişmeler ile yaşanan 

yükselişi izliyoruz. Bugün ve yarından 

itibaren yeni kontratların devreye 

girmesi ile brent petrolde bir düşüş 

hareketi yaşanabileceğini 

düşünüyoruz ancak bu düşüş bir 

önceki harekte kadar sert olmayabilir. 

48,60$ üzerinde ise 50$ test edilebilir. 

Gün içi Seyir Aralığı  
Beklentimiz 

47,90 – 48,60 

Brent Petrol   

Zayıf doların etkisiyle önemli 

direnci olan 48,60$ 

seviyesine kadar yükselen 

brent petrolde bugünkü API 

stok verileri önemli olacak.  
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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. 
  


