
19.09.2016 

DESTEK 

DİRENÇ 

2,9700 

2,9860 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı Beklentimiz 

2,9700– 2,9830 

USDTRY 

Yarın açıklanacak FED 

toplantı sonuçları öncesinde 

kurda düne benzer bir şekilde 

sakin seyrin korunması 

beklenebilir.  

Dünkü beklentimize paralel 2,9860 

seviyesinden gelen satışlarla tekrar bir 

düşüş gösteren kurda bugün de 

aşağıda 2,97 yukarıda ise 2,9860 

seviyeleri arasında dalgalanma 

gerçekleşmesini bekliyoruz. 5 günlük 

ortalama olan 2,9780 seviyesi ise gün 

içi  yönü belirleyecekken, bu seviyenin 

altındaki seyirde 2,97 üzerinde ise 

2,9860 seviyesinin test edilme ihtimali 

artıyor. 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,1145 

1,1250 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

FED toplatısı öncesi faiz artırımı 

yapılmayacağının fiyatlanması ile bir 

miktar yükseliş görüyoruz ancak toplantı 

sonuçlanmadan 1,1250 seviyesinin 

geçilmesini beklemiyoruz. Aşağı yönlü 

hareketlerde ise tekrar 50 günlük 

ortalama olan 1,1145 seviyesinin test 

edilmesini beklemezken geri çekilmelerin 

1,1180 seviyesi civarına kadar 

olabileceğini düşünüyoruz.   

1,1180 -  1,1210 

FED toplantısı öncesinde 

FED’in faiz artırımı 

yapmayacağı beklentisinin 

hakim beklenti olması 

nedeniyle paritede hafif bir 

yükseliş izliyoruz. 

EURUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,3000 

1,3110 

Bugün EURUSD paritesine benzer bir 

şekilde GBPUSD paritesinde de sert 

hareketler beklemiyoruz. FED 

toplantısı öncesinde 1,30 seviyesinin 

altına inilmesini beklemezken, gün 

içerisinde 1,3080 seviyesine 

yakınsamaların satış fırsatı 

verebileceğini düşünüyoruz. 5 Günlük 

ortalama olan 1,3110 seviyesini ise 

gün içi direnç olarak takip edeceğiz.   

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,3000 -  1,3080 

GBPUSD paritesinde Cuma 

günü yaşanan sert düşüşün 

ardından toparlanmalar 
yetersiz kalıyor.  

GBPUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1.308 

1.335 

Ons altında yukarı yönlü hareketlerin 

FED öncesinde 1.324 dolar seviyesini 

geçmesini beklemiyoruz ancak 

aşağıda da 1.315 dolar desteğinin 

güçlendiğini görüyoruz. 5 günlük 

ortalamanın da 1.315 dolar desteğiyle 

kesişmiş olması bu desteğin gücünü 

artırıyor. CCI göstergesinin de aşırı 

satış noktasına oldukça yakın seyri 

uzun pozisyonlar için destek olabilir.   

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1.312 -  1.318 

Ons altın ABD 10 yıllık 

tahvillerinin %1,70 

seviyesindeki seyrine rağmen 

1.315 dolar desteğinin 

üzerinde tutunmaya çalışıyor.  

XAUUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

45,00 

46,80 

Kritik 46,10$ desteğinin kırılmasının 

ardından 46$ seviyesinin altında 

kalıcılık sağlanması 45$ desteğinin 

sert bir şekilde kırılmasına neden 

olabilir. OPEC toplantısının bir gün 

ertelenmesinin oluşturduğu soru 

işaretleri konuyla ilgili pozitif bir haber 

gelene kadar satışların devam 

etmesine neden olabilir. 46,80$ 

seviyesine yakınsamaların ise satış 

fırsatı olabileceğini düşünüyoruz.   

Gün içi Seyir Aralığı  
Beklentimiz 

45,00 – 46,10  

Brent Petrol   

Brent petrolde haber akışı 

kaynaklı olarak aşağı yönlü 

harekteler ağır basıyor. 
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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. 
  


