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DESTEK 

DİRENÇ 

2,9060 

2,9300 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı Beklentimiz 

2,9170 – 2,9250 

USDTRY 

FED Tutanaklarının ardından 

2,9140 seviyesi ile 15 

Temmuz’dan bu yana en 

düşük seviyenin görülmesi 

aşağı yönlü hareketi 

destekliyor.  

FED’den arka arkaya gelen güvercin 

mesajar ve politika değişikliği sinyalleri 

küresel olarak GOÜ piyasalarına 

alımlar getiriyor. Bu bağlamda TL’de 

50 günlük ortalamanın altına inilirken, 

200 günlük ortalama olan 2,90 

seviyesinin de test edilmesi mümkün 

olabliir. Yukarı yönlü hareketlerde 2,93 

seviyesinin geçilmesini beklemiyoruz.    



DESTEK 

DİRENÇ 

1,1280 

1,1380 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

Piyasaların Eylül ayında olası faiz 

artırımını masadan kaldıracak şekilde 

bir fiyatlamaya gittiğini görüyoruz. 

Büyük resimde paritenin daha önce 

aşağı yönlü kırdığı banda geri 

dönmeye çalıştığını görüyoruz. Bu 

banda geri dönülmesi durumunda 

yukarıda 1,15 aşağıda 1,11 olan yeni 

bir hareket alanı doğabilir. Bu banda 

girebilmesi için bugün 1,13 

seviyesinin üzerinde bir günlük 

kapanış önemli olacak.  

1,1290 -  1,1330 

Temmuz ayına ait FED 

Tutanaklarının Eylül’de faiz 

artışı gelmeyeceğini işaret 

etmesi ile paritede 1,13 

üzerinde bir seyir izliyoruz. 

EURUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,2840 

1,3210 

Dolarda yaşanan zayıflamaya rağmen 

major para birimleri karşısında bundan 

en az faydalanan para birimlerinden 

birinin GBP olduğunu görüyoruz.  GBP 

BoE ile ilgili beklentiler ve AB’den 

ayrılma görüşmeleri nedeniyle baskı 

altında kalıyor. Bu sebeple GBPUSD 

paritesinde yukarı yönlü hareketin 

sınırlı olduğunu düşünüyoruz ancak 

doların zayıflığı nedeniyle aşağı yönlü 

hareket de beklemiyoruz. Bu nedenle 

GBPUSD paritesinde nötrüz.  

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,3030 -  1,3080 

GBPUSD paritesinde sert 

değer kayıplarının ardından 

FED’in faiz artırmayacağı 

beklentisi ile yükseliş 
gösteriyor. 

GBPUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1.335 

1.365 

Ons altında 1.365 seviyesine doğru 

bir hareket izliyoruz. FED’in faiz 

artırımı konusundaki oldukça 

çekimser tavrı nedeniyle, 1.365 dolar 

seviyesinin bu hafta test edilme 

ihtimali var. FED Başkanlarından faiz 

artırım süreciyle ilgili olumsuz 

çıkışların devam etmesi ve FED 

politikalarındaki olası değişiklikler 

önemli oranda yukarı harekete neden 

olabilir.  

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1.348 -  1.355 

Ons altın zayıflayan dolardan 

güçlenmeye devam ediyor. 

1.340 dolar seviyesi yeni dip 

seviye olabilir.  

XAUUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

48,60 

51,50 

Dün açıklanan EIA ham petrol 

stoklarının ardından akşam 

yayımlanan FED Tutanaklarının da 

etkisiyle brent petrol 50$ seviyesine 

kadar dayandı. FED ile birlikte kısa bir 

süre olumlu havanın devam etmesi 

beklenebilir. Ancak mevcut küresek 

makro verileri değerlendirdiğimizde, 

51,50$/varil seviyesinin iyi bir satış 

fırsatı olabileceğini düşünüyoruz.  

Gün içi Seyir Aralığı  
Beklentimiz 

49,20 – 50,00 

Brent Petrol   

Brent petrolde stok 

rakamlarının etkisiyle yukarı 

yönlü hareket 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. 
  


