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DESTEK 

DİRENÇ 

2,9700 

2,9830 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı Beklentimiz 

2,9740– 2,9780 

USDTRY 

BoJ kararı sonrası GOÜ para 

birimlerine gelen satışlarla 

2,98 seviyesinin üzerine 

çıkan kur tekrar 5 günlük 

ortalamasına yakınsadı. 

BoJ kararı sonrası yaşanan volatil 

ortama rağmen tekrar geri çekilen 

kurda 5 günlük ortalama olan 2,9758 

seviyesine geldi. FED kararına kadar 

olan süreçte 5 günlük ortalamadan 

fazla uzaklaşılmasını beklemiyoruz. 

Bugün aşağıda 2,97 seviyesi alım 

fırsatı verebilir ancak FED kararı 

sonrası aşağı yönlü bir hareket 

oluşması durumunda 2,9450 seviyesini 

takip edeceğiz.  



DESTEK 

DİRENÇ 

1,1120 

1,1250 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

FED toplantısına 1,1180 civarında 

girilmesini beklerken, BoJ sonrası günün 

geri kalanında 1,1140 seviyesinin altına 

inilmesini beklemiyoruz. FED’den 

çıkabilecek mesajlara göre aşağıda 

1,1050 seviyesine kadar geri çekilme 

gerçekleşebilir. Yukarıda ise 

normalleşme sürecini devam edip faiz 

artırımına gidilmediği senaryoda 1,1250 

seviyesinin üzerinde kalıcılık 

beklemezken, bu seviyenin orta vadeli 

satış fırsatı verebileceğini düşünüyoruz.   

1,1140 -  1,1170 

BoJ kararı sonrası kısa 

süreliğine 200 günlük 

ortalamanın altına inilse de 

dünkü FED’e 200 günlük 

ortalamanın üzerinde girileceği 

beklentimizi koruyoruz. 

EURUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,2920 

1,3010 

BoJ kararı sonrasıda doların küresel 

olarak değer kazanmasına karşın daha 

sonra tekrar değer kaybettiğini izledik. 

Ancak doların tekrar kazançlarını geri 

verdiği dönemde GBP’nin dolara karşı 

diğer para birimlerine göre daha zayıf 

bir performans izlediğini görüyoruz. 

Buna paralel GBP’nin zayıf görünümü 

devam ederken, FED’den gelecek 

karar doğrultusunda yukarıda 1,3140 

aşağıda ise 1,28 seviyeleri takip 

edilebilir.   

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,2960 -  1,3010 

GBPUSD paritesinde aşağı 

yönlü hareket ağır basmaya 
devam ediyor.  

GBPUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1.308 

1.335 

Dün ons altında FED’e kadar 1.324 

dolar seviyesinin geçilmesini 

beklemediğimizi belirtmemizin 

ardından, bugün BoJ’la birlikte ilk 

etapta yaşanan değer kaybının 

ardından tekrar toparlanma 

gerçekleştiğini ancak toparlanmanın 

1.323 dolar seviyesinde durduğunu 

görüyoruz. Bu görüşümüzü korurken 

FED sonrası yukarıda 1.335 dolar 

aşağıda 1.300 dolar seviyelerini 

izleyeceğiz.    

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1.316 -  1.324 

Ons altında 1.308 dolar ara 

desteği bugün de çalışarak 

güçlenmeye devam etti.  

XAUUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

45,50 

46,80 

Dün gelen stok verisiyle tekrar kritik 

46,10$ seviyesinin üzerine çıkan 

brent petrolde bugün FED belirleyici 

olacak. FED’den çıkacak karara bağlı 

olarak yukarıda 48,80$ seviyesini, 

aşağıda ise 43,50$ seviyesini 

izleyeceğiz. Aşağıda 43,50$ 

seviyesinin kırılmasını beklemezken, 

yukarıda 48,80$ seviyesinin kırılması 

fiyatları geçici olarak 50$ seviyesinin 

üzerine taşıyabilir.    

Gün içi Seyir Aralığı  
Beklentimiz 

45,90 – 46,70  

Brent Petrol   

Brent petrol dün açıklanan ve 

sert düşüş gösteren API ham 

petrol stokları verisi ve BoJ 

ile hafif bir toparlanma 

içerisine girdi. 
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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. 
  


