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DESTEK 

DİRENÇ 

3,0000 

3,0470 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı Beklentimiz 

3,0150 – 3,0470 

USDTRY 

Yüksek volatilite devam 

ederken 3,0470 seviyesi 

belirleyici olacak.   

TCMB’nin faiz kararının ardından 

yatay seyreden kur, siyasi riskin 

üzerine küresel olarak doların 

güçlenme eğiliminin eklenmesiyle sert 

yükseldi. Bugün 3,0470 seviyesinin 

altında kalınması kurda volatiliteyi bi 

miktar düşerebilir. 3,0470 seviyesinin 

üzerinde ise yeni bir yüksek arayışının 

devam etmesi beklenebilir. 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,0970 

1,1060 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

IMF’in dün yayımladığı dünya 

ekonomik görünümü 

güncellemesinde küresel büyüme 

oranlarında getirdiği aşağı yönlü 

revizyon nedeniyle risk 

algılamasında düşüş olduğunu 

görüyoruz. Paritede gün içi ana 

desteğimiz 1,0970 seviyesi olacak. 

Bu seviyenin kırılması ise 1,0910 

seviyesine kadar devam edebilecek 

düşüşe neden olabilir.   

1,0980  -  1,1020 

IMF raporuyla birlikte dolarda 

yaşanan güçlenmenin 

ardından bugün 1,0970 

seviyesi önemli olacak.  

EURUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,2880 

1,3210 

Ekonomik veri yoğunluğunun fazla 

olmadığı günde dün piyasalar IMF’in 

raporu ile dalgalandı. Bugün 

GBPUSD paritesindeki zayıflamanın 

devam etmesini bekliyoruz. Bu 

doğrultuda 1,3010 seviyesine kadar 

satışlar görülebilir ancak şu an için 

psikolojik 1,30 seviyesinin altına 

inebilecek bir hareket 

gerçekleşmesini beklemiyoruz.  

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,3010 -  1,3120 

GBPUSD paritesinde 

güçlenen dolar ile toparlanma 

son buldu ve yön tekrar 
aşağıya döndü.  

GBPUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1.315 

1.335 

1.335 dolar seviyesinin test 

edilemeyişi ve ABD 10 yıllık tahvil 

faizlerindeki toparlanmayla birlikte 

ons altında yukarı yönlü ivme durdu. 

Ancak orta vadede 1.315 dolar 

seviyesinin üzerinde olumlu hava 

devam ediyor. İndikatör bazında da 

yaşanan yatay hareketler rahatlayan 

ons altında 1.315 dolar seviyesine 

yakınsamalar alım fırsatı olarak 

değerlendirilebilir.  

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1.320 -  1.328 

Ons altında kritik 1.335 dolar 

seviyesinin test 

edilememesinin getirdiği 

zayıflıkla düşüş sürüyor. 

XAUUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

45,70 

47,20 

Küresel büyümeye yönelik aşağı 

yönlü revizyonlar içeren IMF raporu 

brent petrolü baskı altında tutabilir. 

45,70$/varil desteğinin 

denenememesi de bir miktar alış 

getirirken fiyatların yatay hareket 

etmesine neden oluyor. Güçlenen 

dolarla birlikte bugün 45,70$/varil 

seviyesi stok verileri ile birlikte 

denenebilir.  

Gün içi Seyir Aralığı  
Beklentimiz 

46,10 – 47,20 

Brent Petrol   

Brent petrolde açıklanan API 

stok verilerinin ardından 

bugün resmi stok rakamları 

takip edilecek.  
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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. 
  


