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DESTEK 

DİRENÇ 

2,9420 

2,9860 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı Beklentimiz 

2,9700– 2,9830 

USDTRY 

Dolar/TL’de bu hafta FED ve 

TCMB toplantılarından 

çıkacak sonuçlar yeni hareket 

bandını belirleyecek.  

Kurda bugün FED ve TCMB 

toplantıları öncesinde sert bir hareket 

beklemezken, yukarı yönlü 

hareketlerde 2,98 seviyesinin üzerinin 

test edilebileceğini düşünüyoruz. 

Ancak yarın başlayacak FED toplantısı 

öncesinde 2,98 seviyesinin üzerinde 

kalıcı olunmasını beklemiyoruz. Aşağı 

yönlü hareketlerde ise 2,97 seviyesinin 

altına inilmesi gün içi alım fırsatı olarak 

değerlendirilebilir.       



DESTEK 

DİRENÇ 

1,1145 

1,1250 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

Paritede yaşanan geri çelilmenin 

ardından bugün hafif bir toparlanma 

görülse de, FED toplantısı sona 

ermeden 1,12 seviyesinin üzerinde kalıcı 

olunmasını beklemiyoruz. Özellikle 

FED’in Aralık ayındaki toplantıya dair 

vereceği sinyaller önemli olacakken, 

yukarı yönlü hareketlerde 1,1190 

seviyesi satış fırsatı olarak 

değerlendirlebilir. Gün içerisinde 200 

günlük ortalama olan 1,1145 seviyesi 

alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.  

1,1145 -  1,1190 

Cuma günü beklentilerin 

üzerinde gelen ABD TÜFE 

rakamlarıyla birlikte 1,12 

seviyesinin altında bir seyir 

izliyoruz.  

EURUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,3000 

1,3140 

FED toplantısı öncesinde 1,3140 

seviyesindeki 5 günlük ortalamanın 

geçilmesini beklemezken, yukarı yönlü 

hareketlerde 1,31 seviyesinin üzerinde 

kalıcılık beklemiyoruz. Bu hafta 

Perşembe günü BoE’dan gelecek 

açıklamalar FED sonrasında belirleyici 

olabilir. Geçtiğimiz hafta yaşanan sert 

düşüşün ardından dahi 1,30 

seviyesinin altında kalıcılık 

yaşanmaması nedeniyle 1,30’a 

yakınsamalar alım fırsatı verebilir.    

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,3000 -  1,3110 

GBPUSD paritesinde 

geçtiğimiz hafta dolarda 

yaşanan güçlenmeyle 

birlikte tekrar 1,30 

seviyesine yakınsama 
görülüyor .  

GBPUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1.308 

1.335 

Ons altında yaşanan sert düşüşe 

rağmen 1.308 dolar desteğinin 

güncelliğini koruduğunu görüyoruz. 

FED toplantısı öncesinde yukarı 

yönlü hareketin 1.324 dolar seviyesi 

ile sınırlı kalabileceğini düşünüyoruz 

ancak ana direnç halen 1.335  dolar 

seviyesinde bulunuyor. FED 

öncesinde 1.308 dolar seviyeleri ise 

toplantıya kadar olan süreçte alım 

fısatı olarak değerlendirilebilir.  

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1.313 -  1.318 

Ons altın 1.308 dolar 

seviyesinden gelen tepkiyle 

tekrar 1.315-1.335 dolar 

aralığına dönmeye çalışıyor.  

XAUUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

45,50 

47,50 

Bu hafta FED toplantısıyla birlikte 26 

Eylül’de başlayacak olan OPEC 

toplantısına dair haber akışı brent 

petrolde belirleyici olacak. Yukarı 

yönlü hareketlerde 47,50 dolar 

seviyesinin geçilmesi yeni bir haber 

akışı olmadığı sürece zor görünüyor. 

FED toplantısından Aralık ayında faiz 

artıırm ihtimalini artıran bir sonuç 

çıkması durumunda ise OPEC 

toplantısı öncesinde 45$ seviyesinin 

altına inilebilir.   

Gün içi Seyir Aralığı  
Beklentimiz 

46,10 – 46,90  

Brent Petrol   

Brent petrol Libya’dan gelen 

haberler ve Venezüela’dan 

gelen açıklamalar ile haftaya 

yükselişle başladı.  
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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. 
  


