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DESTEK 

DİRENÇ 

2,9000 

3,0000 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı Beklentimiz 

2,9260 - 2,9600 

USDTRY 

Bugün beklenildiği gibi 

yüksek volatilite yaşanıyor. 

Normalleşmenin devam 

edebilmesi için 2,96 

seviyesinin altında seyir 

yaşanması gerekiyor.   

Asya piyasalarının açılmasıyla TL’de 

başlayan normalleşme hareketinin 5 

günlük ortalama olan 2,9266 

seviyesinde sonlandığını izliyoruz. 

Bugün TCMB’den gelebilecek 

müdahaleler oldukça önemli 

olacakken 2,96 seviyesinin altında 

kalınması normalleşmenin devamı 

açısından oldukça kritik olacak. Bu 

seviyenin üzerinde ise tekrar 3 

seviyesi hedef olabilir. 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,1000 

1,1080 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

Paritede 60 dakikalık grafikteki ana 

destek olan 1,1080 seviyesinin 

kırılmasının ardından yönün tekrar 

aşağıya döndüğünü söyleyebiliriz. 

Bu hafta geçtiğimiz haftalarda test 

edilen ancak kırılamayan 1,10 

psikolojik desteğinin tekrar test 

edilmesi beklenebilir. Yukarı yönlü 

hareketerde ise bugün için 1,1080 

seviyesinin artık dirence 

dönüştüğünü söyleyebiliriz.  

1,1030  -  1,1070 

Paritede 1,1080 desteğinin 

kırılmasının ardından bu 

hafta içerisinde psikolojik 

1,10 desteği test edilebilir. 

EURUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,3180 

1,3400 

1,3480 seviyesine kadar 

gerçekleşen yükselişin ardından 

dolarda tekrar gerçekleşen bir 

güçlenme ile paritede de geri 

çekilme yaşandı. Kısa vadeli 

görünümü gösteren 5 günlük 

ortalamanın hemen üzerinden 

yükselen paritede yukarı 

hareketlerin bugün 1,3350 ile sınırlı 

kalacağını düşünüyoruz. Veri 

bakımından yoğun olmayan günde 

sakin seyir beklenebilir.  

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,3240 -  1,3350 

GBPUSD 1,35 seviyesini 

zorlamasının ardından 

doların küresel piyasalarda 

tekrar güçlenmesi ile 5 günlük 

ortalamasının üzerinde denge 
arıyor.  

GBPUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1.315 

1.355 

Ons altında 1.315 dolar 

seviyesindeki ana desteğiyle kritik 

1.335 dolar seviyesi aralığında 

hareketler izliyoruz. Tekrar yukarı 

yönlü bir hareketten 

bahsedebilmemiz için öncelikle 

1.335 dolar seviyesinin üzerine 

çıkılması gerekiyor. Ancak aşağı 

yönlü hareketlerde de 1.315 dolar 

seviyesindeki ana desteğin altına 

inilmesini beklemiyoruz.   

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1.320 -  1.328 

Ons altında kritik 1.335 dolar 

seviyesinin geçilemediğini 

görüyoruz. 

XAUUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

46,60 

48,50 

Cuma günü açıklanan sondaj kuyusu 

sayısınında yukarı yönlü ivmenin 

devam etmesi fiyatlardaki baskının 

devam etmesine neden olabilir. 

Bugün sert hareketler beklememekle 

birlikte 48,30$ dolar seviyesinin 

geçilmesini beklemiyoruz. Bu hafta 

stok verilerinde düşüş görülmesi 

durumunda 45,70$ seviyesindeki 

önemli destek test edilebilir.   

Gün içi Seyir Aralığı  
Beklentimiz 

47,20 – 48,30 

Brent Petrol   

Brent petrolde bu hafta stok 

verileri belirleyici olacakken 

50$ seviyesinin altındaki 

seyrin devam etmesini 

bekliyoruz. 
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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. 
  


