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DESTEK 

DİRENÇ 

3,0470 

3,0963 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı Beklentimiz 

3,0640 – 3,0820 

USDTRY 

Dolar/TL S&P not indirimiyle 

ve içeride yaşanan 

gelişmelerle hareket ediyor.  

İçeride yaşanan olaylar nedeniyle 

volatilitesi artan kur, yukarı yönlü 

ağırlıklı olmak üzere sert hareketler 

gösteriyor. Kurda önümüzdeki süreçte 

ek sorunlar gelmemesi durumunda 

3,0470-3,0963 aralığında kısmi 

stabilizasyon görülebilir. 3,0470 

seviyesinin altı normalleşmenin 

başlayabileceğini ifade ederken, yeni 

bir rekor gelmesi yukarı yönlü 

hareketi güçlendirecektir.  



DESTEK 

DİRENÇ 

1,0830 

1,1220 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

Bugün ECB’den gelebilecek 

güvercin açıklamalar ile parite 

1,0830 seviyesindeki ana desteğine 

gidebilir. Ancak 1,0830 seviyesinin 

alım fırsatı olabileceğini 

düşünüyoruz. Diğer taraftan 

bekletilerin dışında bir hareket 

olması yönünde 1,12 seviyesine 

yakınsamalar satış fırsatı olarak 

değerlendirilebilir.  

1,0960  -  1,1050 

Bugün gerçekleşecek ECB 

toplantısı ile aşağı yönlü sert 

hareket olabilir. 

EURUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,3040 

1,3250 

AB ile gerçekleştirilecek Brexit 

görüşmeleri ve bu noktada 

çıkabilecek sorunlar GBPUSD 

paritesini baskı altında tutuyor. 

Bugün paritede 1,32 seviyesinin 

altına inilmesini bekliyoruz. Poundla 

ilgili mevcut riskler devam ederken 

1,32 seviyesinin üzerindeki seyrin 

devam etmesi zor gözüküyor 

aşağıda ise 1,3040 seviyesi gün içi 

alım seviyemiz. 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,3120 -  1,3210 

GBPUSD paritesinde Brexit 

görüşmelerinin yaklaşması ve 
güçlenen dolar fiyatlanıyor. 

GBPUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1.315 

1.335 

ABD 10 yıllıklarının baskı altında 

tuttuğu ons altında bugün 1.325 

dolar seviyesine kadar bir 

toparlanma görebiliriz. Bugün 

ECB’den çıkacak karara bağlı olarak 

oluşabilecek hareketlerde 1.315 

dolar seviyesi alım fırsatı sunmaya 

devam edebilir. Yukarıda ise daha 

önce bahsettiğimiz 1.355 dolar 

seviyesinin geçilmesi yukarı trendi 

yeniden ivmelendirebilir.   

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1.315 -  1.325 

Ons altında dün bahsettiğimiz 

1.315 dolar desteğinden 

gelen alımlarla tekrar bir 

toparlanma görüyoruz. 

XAUUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

45,70 

48,30 

Brent petrolde ana desteğin test 

edilmesinin ardından gelen tepki 

yükselişini izliyoruz. Bugün brent 

petrolde 47,17$ seviyesinin üzerinde 

kalıcılık beklemiyoruz. 47,60$ 

seviyesinin geçilmesi durumunda 

geçici olarak bir yükseliş başlayabilir 

ancak bunun gerçekleşme ihtimalini 

daha düşük görüyoruz. Olası düşüşler 

46,40$ seviyesinde sonlanabilir.  

Gün içi Seyir Aralığı  
Beklentimiz 

46,40 – 47,60 

Brent Petrol   

Brent petrolde API stok 

verilerinin ardından resmi 

stokların da benzer gelmesi 

hafif yükselişe neden oldu.  
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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. 
  


