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DESTEK 

DİRENÇ 

2,9420 

2,9600 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı Beklentimiz 

2,9460– 2,9520 

USDTRY 

FED toplantısının GOÜ 

piyasalarını destekleyici 

olması nedeniyle kurda sert 

düşüş yaşanıyor. 

FED’in Eylül ayında faiz artırmaması 

ve şahin olmayan bir tutum sergilemesi 

nedeniyle küresel olarak GOÜ para 

birimlerinde yaşanan pozitif harekete 

paralel Dolar/TL’de de aşağı yönlü 

hareket görüyoruz. Moody’s’den gelen 

olumlu açıklamaların not indirimi 

ihtimalini düşürmesi de olumlu iken, 

bugünkü TCMB toplantısında 

koridorun üst bandında 25 baz puan 

faiz indirimi bekliyoruz. 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,1155 

1,1250 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

Paritede dün gerçekleşen toplantıya 

rağmen 1,1250 seviyesinin altında bir 

seyir izlenmesi, yukarı yönlü hareketin 

gidebileceği yön ile ilgili olarak sinyal 

vermesi bakımından önemli 1,1250 

seviyesinin üzerine çıkılması 

durumunda 1,1310 seviyesine kadar 

yüselişler görülse de, bunun kalıcı 

olmayacağını ve 1,1250 seviyesi 

civarında fiyatların dengeleneceğini 

düşünüyoruz.    

1,1200 -  1,1250 

Paritede FED’in şahin olmayan 

tutumu fiyatlanıyor. 

EURUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,3000 

1,3110 

GBP üzerideki baskılar nedeniyle 

şahin olmayan FED’e rağmen yukarı 

yönlü hareketlerin sınırlı kaldığını 

görüyoruz. Önümüzdeki dönemde 1,31 

seviyesinin geçilmesinin ardından 

doları güçlendirecek haber akışı 

oluşması durumunda GBPUSD 

paritesinde tekrar 1,30 seviyesinin 

altına gerileme olabilir. Bu nedenle 

1,31 seviyesi üzerinde kısa pozisyon 

fırsatları değerlendirilebilir.  

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,3020 -  1,3080 

GBP’deki toparlanmanın 

diğer major para birimlerine 

göre daha sınırlı kaldığını 
görüyoruz. 

GBPUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1.315 

1.335 

Dün BoJ sonrası yaşadığı düşüşün 

ardından yükselişe geçen ons altında 

bugün 1.335 dolar seviyesinin üzerine 

çıkılması gerekiyor. Bu seviyenin 

üzerine çıkılması durumunda yukarı 

yönlü hareketin devam etmesi 

beklenebilir. Ancak bu seviye 

geçilmediği sürece 1.315-1335 dolar 

seviyeleri aralığında dalgalanmaların 

gerçekleşmesi beklenebilir.  

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1.328 -  1.335 

Ons altında gerçekleşen 

yükselişe rağmen 1.335 dolar 

seviyesinin üzerine 

çıkılamaması soru işaretleri 

yaratıyor. 

XAUUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

46,10 

48,00 

Brent petrolde OPEC toplantısı 

öncesinde 47,50$ seviyesinin altında 

seyir izliyoruz. Bu seviyenin 

geçilmediği durumlarda, yukarı yönlü 

hareketin sakinleşme ihtimali daha 

yüksek görünüyor. Ancak 47,50$ 

seviyesinin geçilmesi durumunda 

yukarı yönlü hareket 48$ seviyesine 

kadar devam edebilir.  

Gün içi Seyir Aralığı  
Beklentimiz 

46,80 – 47,50  

Brent Petrol   

Brent petrol destekleyici stok 

verileri ve FED ile birlikte 

yükseliyor. 
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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. 
  


