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DESTEK 

DİRENÇ 

2,9060 

2,9537 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı Beklentimiz 

2,9375 – 2,9480 

USDTRY 

50 günlük hareketli ortalama 

olan 2,9537 seviyesinin        

üzerinde kalıcılık 

beklemiyoruz.   

200 günlük ile 50 günlük arasındaki 

ortalama devam ederken, bu hafta 

gerçekleşecek Jakson Hole toplantısı 

yönü tayin edecek. Bugün 2,9537 

seviyesinin üzerinde bir kapanış 

gerçekleşmesi oldukça zor görünüyor. 

Yukarı yönlü hareketlerde 2,95 üzeri 

satış fırsatı olabilirken gün içerisinde 

2,9375 seviyesi alım fırsatı olarak 

değerlendirilebilir.  



DESTEK 

DİRENÇ 

1,1200 

1,1320 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

Bugün 1,1280 seviyesinin altında bir 

günlük kapanış yaşanması 

durumunda aşağı yönlü hareket hız 

kazanarak 1,12 seviyesine kadar 

devam edebilir. Bugün 1,1255 

seviyesi gün içi önemli bir seviye 

olacak. Yukarıda ise Jaksoın Hole 

toplantısı tamamlanana kadar 1,1320 

seviyesinin geçilmesini beklemiyoruz. 

Jakson Hole toplantısı ile tekrar 

1,1380 direnci test edilebilir.  

1,1255 -  1,1300 

FED’in iki numarası Fisher’dan 

gelen açıklamalar ile faiz 

artırım ihtimalinin artması ile 

aşağı yönlü hareket 

gerçekleştiriyor.  

EURUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,2840 

1,3210 

Bugün ağırlıklı olarak 5 günlük 

hareketli ortalama olan 1,3080 

seviyesinin altında bir seyir bekliyoruz. 

Brexit süreciyle ilgili belirsizlikler 

nedeniyle GBP’nin zayıf performans 

göstereceği görüşümüz devam ediyor. 

Jakson Hole toplantısına kadar olan 

süreçte 1,30 seviyesinin altı test 

edilebilri ancak belirsizlik azalmadan 

1,30 seviyesinin altında kalıcılık da zor 

gözüküyor.  

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,3020 -  1,3110 

Tekrar güçlenen doların 

etkisinin GBP üzerinde sert 

bir şekilde hissedildiğini 
görüyoruz.  

GBPUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1.315 

1.365 

Ons altında FED beklentileriyle bir 

düşüş yaşanıyor ancak 1.335 dolar 

desteğinin tam anlamıyla kırıldığını 

söyleyemeyiz. Bu hafta bu destek 

etrafında hareketler görülebilr. 

Haftalık olarak 1.315 dolar 

seviyesinin alım fırsatı olabileceğini 

düşünüyoruz. Yukarı yönlü 

hareketlerde FED yetkililerinden 

gelecek şahin açıklamaların devam 

etmesi durumunda 1.365 direncinin 

test edilmesi zor gözüküyor.  

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1.329 -  1.336 

Ons altın Fisher’la birlikte sert 

bir düşüş gösterdi.  

XAUUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

48,60 

51,50 

Baker Hughes sondaj kuyusu 

sayısında sert bir artış görülürken, 

Irak, Libya ve Nijerya kaynaklı olarak 

arz tarafında yaşanması beklenen 

artışlar fiyatlar üzerinde baskı 

yaratabilir. Bu hafta doların seyri, 

petrol stokları ve arzla ilgili haber alışı 

belirleyici olacakken, beklentimiz 

brent petrolde tekrar 45 $ seviyesine 

doğru bir hareket yaşanması 

yönünde. 

Gün içi Seyir Aralığı  
Beklentimiz 

49,92 – 50,80 

Brent Petrol   

Brent petrolde 50$/varil 

seviyesinin altında bir seyir 

bekliyoruz.  
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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. 
  


