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DESTEK 

DİRENÇ 

2,9270 

3,0000 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı Beklentimiz 

2,9550 - 2,9920 

USDTRY 

Bugünkü TCMB kararı 

öncesinde önemli direncin 

hemen altında seyir izleniyor.   

Bugün TCMB toplantısı öncesinde  

sert bir hareket beklemiyoruz. 

Toplantıdan TL’yi destekleyecek bir 

karar çıkması durumunda son 

dönemde yaşanan sert yükselişlerin 

de etkisiyle hızlı bir düşüş görebiliriz. 

Bu hızlı düşüşle birlikte öncelikle 

2,9550 seviyesi test edilebilir. Yukarı 

yönlü hareketlerde ise 3 seviyesinde 

oluşan ciddi direnç nedeniyle bu 

seviyenin üzerine çıkılmasını 

beklemiyoruz. 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,1000 

1,1080 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

Dün gerçekleşen yukarı yönlü 

hareketin 1,1080 seviyesini 

geçememesi aşağı yönlü baskıları 

artırırken, 1,1120 direncini 

güçlendirdi. Bugün veri bakımından 

sakin olan günde yukarı yönlü 

hareketlerin cılız kalması 

beklenebilir. Aşağıda 1,1030 

seviyesinin altında kısa 

pozisyonların riskinin arttığını da 

unutmamak gerekiyor.  

1,1030  -  1,1060 

Paritede dün yukarı yönlü 

hareketin 1,1080 seviyesi 

üzerinde kalıcılık 

sağlanamaması  aşağı yönlü 

hareketi güçlendiriyor. 

EURUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,3160 

1,3300 

Bugün sakin seyrin devam etmesini 

beklemekle birlikte aşağı yönlü 

hareketlerin bir miktar daha baskın 

olabileceğini düşünüyoruz. Gün 

içerisinde 1,3170 seviyesinin test 

edilmesi ile yukarı yönlü bir tepki 

gelebilir. Ancak yaşanabilecek 

tepkilerin 1,3250 seviyesinde tekrar 

satışla karşılaşması baz 

senaryomuz. Gün sonu 5 günlük 

ortalama civarı bir kapanış 

bekliyoruz.  

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,3170 -  1,3250 

GBPUSD paritesinde 5 

günlük ortalama civarında 
sakin bir seyir izleniyor.  

GBPUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1.315 

1.355 

1.355 dolar seviyesindeki ana 

dirence doğru bir hareket olabilmesi 

için 1.335 dolar seviyesinin üzerinde 

kalıcılık oldukça önemli. Bugün 

1.335 dolar seviyesinin test 

edilememesi aşağı yönlü baskıların 

artmasına neden olabilir. Ancak 

düşüş gün içinde sertleşse dahi 

1.315 dolar seviyesinin altına 

inilmesini beklemiyoruz ve bu 

seviyeye yakınsamaların alım fırsatı 

olabileceğini düşünüyoruz.     

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1.324 -  1.330 

Ons altında kritik 1.335 dolar 

seviyesinin test edilememesi 

zayıflığa neden olabilir. 

XAUUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

46,20 

46,80 

Bu akşam açıklanacak API ham petrol 

stoklarında sert bir artış 

gerçekleşmemesi durumunda, düşüş 

trendi içerisine giren brent petrolde 

kritik 45,70$/varil seviyesini takip 

edeceğiz. Bu seviyenin kırılması 

durumunda ise 43$/varil seviyesine 

kadar devam eden sert düşüşler 

görebiliriz.    

Gün içi Seyir Aralığı  
Beklentimiz 

45,70 – 47,20 

Brent Petrol   

Brent petrolde bu akşam 

açıklanacak API ham petrol 

stokları verisi 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. 
  


