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DESTEK 

DİRENÇ 

2,9060 

2,9500 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı Beklentimiz 

2,9320 – 2,94 

USDTRY 

Dolarda yaşanan güçlenme 

ile 5 günlük ortalamanın 

üzerinde bir seyir izleniyor.  

Bu akşam beklentilerimize paralel bir 

şekilde Fitch’in Türkiye’nin nötr 

görünümünde bir değişikliğe 

gitmemesi durumunda 2,9320 

seviyesinde bulunan 5 günlük 

ortalamanın altında bir haftalık kapanış 

yaşanbilir. Ancak geçtiğimiz gün test 

edilen 2,9140 seviyesinin dün 

Williams’ın açıklamalarının ardından 

bu hafta test edilmesi zor görünüyor. 

Yukarı yönlü hareketlerde ise 2,95 ana 

direnç konumunda.     



DESTEK 

DİRENÇ 

1,1280 

1,1380 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,1380 direncinin geçilmekte 

zorlanıldığını görsek de, paritenin 

daha önce bahsettiğimiz 1,1280 – 

1,15 arasındaki bandına girdiğni 

görüyoruz. Williams’tan gelen 

açıklamalar 2 gün önce yayımladığı 

makale ile çelişse de, dolardaki hızlı 

değer kaybının ardından piyasaların 

güçlü dolar ile ilgili oluşabilecek 

haberlere hassas olması nedeniyle 

aşağı yönlü etki yarattı. 1,1350 altında 

haftalık kapanış gerçekleşebilir.   

1,1300 -  1,1350 

Dün Williams’ın konuşmaları 

ile FED’in faiz artırım 

konusunda piyasanın 

beklediğinden daha cesaretli 

olabileceği algısı ile paritede 

geri çekilme yaşanıyor. 

EURUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,2840 

1,3210 

GBPUSD paritesi Brexit görüşmeleri 

ve BoE politikaları baskısı ve FED 

denkleminde fiyatlanmaya devam 

ediyor. Bu hafta 1,31 seviyesinin 

altında bir haftalık kapanış 

gerçekleşmesi beklenebilir. Ancak 

1,3080 seviyesinin altında kalıcı 

olunmasını bugün beklemiyoruz. 

Haftaya Jackson Hole toplantısına 

ilişkin beklentiler GBPUSD paritesinde 

belirleyici olacak.  

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,3080 -  1,3130 

GBPUSD paritesinde 1,31 

seviyesinin altında bir 
haftalık kapanış yaşabilir.  

GBPUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1.335 

1.365 

Ons altında bir miktar gerileme 

yaşanmasına karşın, ABD 10 yıllık 

tahvil faizlerinin doların 

gerçekleştirdiği tepki hareketine karşı 

kayıtsız kalması nedeniyle, en hızlı 

toparlanabilecek enstrüman olabilir. 

Bu hafta 1.353 dolar seviyesinin 

üzerinde bir kapanış beklemesek de, 

önümüzdeki haftaya daha hızlı 

başlayabileceğini düşünüyoruz. 1.335 

dolar desteğinin denenme şansı ise 

azalıyor.  

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1.346 -  1.353 

Ons altın değer kaybeden 

dolara FED Başkanlarının 

konuşmaları ile tepki gelmesi 

sonucu 1.350 dolar 

seviyesinin altına geriledi.  

XAUUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

48,60 

51,50 

Bugün Baker Hughes sondaj kuyusu 

sayısında artış yaşanması petrolde 

50$ seviyesinin altında bir haftalık 

yaşanmasına neden olabilir. 40$ 

üzerinde fiyatların tutanacağı 

beklentisi ile kuyu sayısındaki artışın 

hızla devam etmesiyle fiyatların 45$ 

seviyelerine doğru geri çekilmesi 

beklenebilir. 50$ üzerindeki fiyatların 

kalıcılığı konusunda ciddi 

şüphelerimiz olduğunu belirtmek 

isteriz.  

Gün içi Seyir Aralığı  
Beklentimiz 

49,92 – 50,80 

Brent Petrol   

Brent petrolde 51$/varil 

seviyesinden dolardaki 

toparlanma ile birlikte gelen 

satışlar görüyoruz.  
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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. 
  


