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DESTEK 

DİRENÇ 

3,0470 

3,0963 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı Beklentimiz 

3,0470 – 3,0710 

USDTRY 

Dolar/TL’de yeni yüksekler 

gelmemesi volatilitenin 

azalması açısından oldukça 

önemli.  

Dün yeni bir en yüksek yaşanmaması 

TL adına olumlu bir gelişme oldu. 

Bugün yukarı yönlü hareketlerde 

3,0710 seviyesinin üzerinde kalıcı 

olunmasını beklemiyoruz. Aşağıda 

ise 3,0470 seviyesi oldukça kritik. Bu 

seviyenin altına inilmesi durumunda 

kurda normalleşme hareketi 

başlayabilir. Yukarıda ise 3,0963 

seviyesi güncel bir destek olarak ön 

plana çıkıyor.  



DESTEK 

DİRENÇ 

1,0830 

1,1080 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

ABD’den gelen olumlu verilerlerle 

Eylül ayında FED’in faiz artırım 

olasılığının %20 seviyesine kadar 

yükseldiğini görüyoruz. Dolarda 

küresel olarak hafif de olsa bir 

güçlenme görülürken, paritede tekrar 

1,10 seviyesinin altı gündeme 

gelebilir. Bugün 1,0960 seviyesi alım 

fırsatı olarak değerlendirilebilir ancak 

önümüzdeki haftanın ilk gününde 

1,10’un altında başlangıç görebiliriz. 

1,0960  -  1,1040 

Dün gerçekleşen ECB 

toplantısında ek bir teşvik 

kararı için Brexit’in etkilerinin 

izleneceğinin açıklanması 

Euro’da zayıflığa neden 

oluyor. 

EURUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,3040 

1,3300 

Bugün GBPUSD paritesinde sert 

hareketler beklemezken, haftayı 

sakin bir seyir ile 1,3250 civarında 

tamamlamasını bekliyoruz. Gün 

içerisinde 1,33 seviyesinin üzeri 

satış fırsatı olarak değerlendirlebilir. 

1,3160 seviyesinin altında bir haftalık 

kapanış zor gözükürken,  1,3040 

seviyesindeki ana desteğin bugün 

test edilmesini beklemiyoruz.  

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,3210 -  1,3280 

GBPUSD paritesinde bu 

haftanın sakin bir seyirle 
kapanmasını bekliyoruz. 

GBPUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1.315 

1.335 

ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde %1,55 

seviyesinin üzerindeki seyre rağmen 

ons altın 1.315 dolar desteğinin 

üzerinde tutunmayı başarıyor. 

Haftanın son işlem gününde ons 

altında yukarı yönlü sert bir hareket 

beklemiyoruz ancak önümüzdeki 

dönemde de 1.315 dolar desteğinin 

kırılmasını beklemiyoruz. Gün 

içerisinde 1.317 dolar civarı alım 

fırsatı olabilir.  

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1.317 -  1.325 

Ons altında 1.315 dolar 

desteği ile 1.335 dolar direnci 

arasında sıkışmış fiyat 

hareketleri izliyoruz. 

XAUUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

43,25 

47,30 

Brent petrolde IMF’in dünya ekonomik 

büyümesi için görünümünü aşağıya 

çekmesinin ardından zayıflık devam 

ediyor. Bugün son zamanlarda çok 

kez üzerinde durduğumuz 45,70$ 

seviyesindeki ana desteğin test 

edilmesini bekliyoruz. Bu destek 

akşam açıklanacak sondaj kuyusu 

sayısı ile kırılabilir. Bu durumda 

hareket bugün için 44,80$ seviyesine 

kadar devam edebilir.  

Gün içi Seyir Aralığı  
Beklentimiz 

44,80 – 46,30 

Brent Petrol   

Brent petrolde küresel 

büyümeye ilişkin problemler 

fiyatlanıyor.  
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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. 
  


