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DESTEK 

DİRENÇ 

2,9160 

2,9450 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı Beklentimiz 

2,9280 – 2,9350 

USDTRY 

Dün 2,9161 seviyesi ile 15 

Temmuz’dan bu yana en 

düşük seviyenin görülmesi 

TL’yi güçlendiriyor.  

Kurda yukarı yönlü hareketlerde 

2,9450 seviyesinin geçilmesini 

beklemezken, bugün ağırlıklı hareketin 

2,94 seviyesinin altında olmasını 

bekliyoruz. 50 günlük ortalamanın 

altında günlük kapanışın 3.güne 

taşınması özellikle yarın 15 Temmuz 

sonrası yeni bir en düşük seviye test 

edilmesine neden olabilir. Bugün için 

çok sert hareketler beklemezken gün 

sonu kapanışın 2,9280 – 2,9320 

aralığında olmasını bekliyoruz.   



DESTEK 

DİRENÇ 

1,1220 

1,1310 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

Dün belirttiğimiz 1,1310 direncinin de 

üzerine çıkılarak 1,1320 seviyesi test 

edilirken, Dudley’nin açıklamaları 

piyasaları sakinleştirdi. Dünkü 

hareketin ardından bugün piyasaların 

daha yatay bir seyir izlemesini 

bekliyoruz. Mevcut durumda 1,1245 

seviyesinin altına inilmesi durumunda 

alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. 

Yukarıda ise 1,1310’un bugün 

geçilmesi zor gözüküyor.    

1,1245 -  1,1280 

Dün gelen zayıf verilerin 

ardından Dudley’nin 

konuşması paritede bir miktar 

aşağı yönlü hareket 

gerçekleştirse de ana trend 

halen yukarı. 

EURUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,2840 

1,3050 

GBPUSD paritesinde 1,30 seviyesinin 

altında açılan pozisyonlar için kar alım 

fırsatı olabileceğini düşünüyoruz. AB 

ile Brexit pazarlığına oturulması ile 

GBP’de sert kayıplar yaşanması 

mümkün ancak şu an için 1,30 

seviyesini kısa pozisyon fırsatından 

çok kar alım seviyesi olarak görüyoruz. 

Bugün EURUSD paritesinde olduğu 

gibi daha yatay bir hareket oluşmasını 

bekliyoruz.   

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,2980 -  1,3020 

GBPUSD dün İngiltere’den 

gelen olumlu veriler ve 

ABD’nin zayıf TÜFE 

rakamları ile 1,30 
seviyesinin üzerinde.  

GBPUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1.335 

1.365 

Ons altında hisse senedi 

piyasalarındaki ve zayıf dolardaki 

desteğe rağmen, 10 yıllık ABD tahvil 

faizlerindeki %1,55 seviyesinin 

üzerindeki seyir nedeniyle kısmi 

olarak temkinli bir seyir izliyoruz. 

Bugün 1.340 dolar seviyesinin altına 

inilmesini beklemezken, 1.340 dolar 

seviyesinin güvenli alım bölgesi 

olabileceğini düşünüyoruz. Yukarıda 

ise 1.350-1.355 bandının geçilmesi 

zor gözüküyor.  

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1.340 -  1.350 

Ons altın zayıf dolarla ve 

hisse senedi piyasalarındaki 

zayıf seyirle destek buluyor.  

XAUUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

48,60 

50,00 

Dün 48,60$/varil seviyesinin 

geçilmesi brent petrolü teknik 

anlamda güçlendirdi. Bugün 

açıklanacak EIA ham petrol stokları 

verisi brent petrolü tekrar 48,60$ 

seviyesinin altına indirecek güçte 

olmazsa, 50$ seviyesi test edilebilir. 

Ancak 50$ seviyesinin üzerinde 

kalıcılık yaşanması ise oldukça zor 

gözüküyor.  

Gün içi Seyir Aralığı  
Beklentimiz 

48,60 – 49,50 

Brent Petrol   

Brent petrolün 48,60$ 

direncini kırması yukarı yönlü 

hareketi güçlendiriyor.  
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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. 
  


