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DESTEK 

DİRENÇ 

2,9060 

2,9537 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı Beklentimiz 

2,9375 – 2,9480 

USDTRY 

Dün 50 günlük ortalamasını 

yukarı yönlü kıramayan kurda 

bugün aşağı yönlü hareket 

ağırlık kazanabilir.  

GOÜ para birimleri üzerindeki baskının 

bugün azalmasıyla birlikte Dolar/TL’de 

aşağı yönlü hareketin görülmesi 

beklenebilir. Jakson Hole öncesi çok 

sert bir geri çekilme beklemezken, 

bugün 2,9275 seviyesine kadar bir geri 

çekilme olabileceğini düşünüyoruz. 

Yukarı yönlü hareketlerde ise 2,9450 

seviyesinin geçilmesi zor gözüküyor.  



DESTEK 

DİRENÇ 

1,1250 

1,1380 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

Dün 1,1280 seviyesinin altında bir 

günlük kapanış gerçekleşmemesiyle 

birlikte aşağı yönlü hareket fazla 

ilerleyemeden sonlanmış oldu. Bugün 

aşağı yönlü hareketler 1,1310 

seviyesine kadar bi harekete neden 

olabilri. Ancak 1,1310 seviyesinin 

altına inilmesini beklemiyoruz. Jakson 

Hole öncesi yukarı yönlü hareketlerin 

ise daha sınırlı kalmasını bekliyoruz. 

1,1310 -  1,1350 

Fisher’ın açıklamalarına 

verilen aşağı yönlü tepkinin 

ardından tekrar toparlanıyor.  

EURUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,3050 

1,3210 

Jakson Hole toplantısı öncesinde 

1,3210 seviyesinin aşılmasının sert bir 

hareket olacağını düşünerek bunu 

daha düşük bir ihtimal olarak 

değerlendiriyoruz. Kısa zaman 

içerisinde başlaması planlanan Brexit 

görüşmeleriyle birlikte baskının 

artabileceği görüşümüzü koruyoruz.  

Bugün 1,32 seviyesinin üzerinin satış 

fırsatı verebileceğini düşünüyoruz. 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,3350 -  1,3210 

1,3210 seviyesindeki ana 

direncin kırılıp 

kırılmayacağı bugün için 
belirleyici olacak.  

GBPUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1.335 

1.365 

1.335 dolar desteğinin tekrar 

çalışması olumlu hareket için zemin 

hazırlarken Jakson Hole öncesi ons  

altında yukarı yönlü hareketin 1.355 

dolar seviyesi ile sınırlı kalabileceğini 

düşünüyoruz. Aşağı yönlü 

hareketlerde ise yine ana desteğimiz 

lan 1.335 dolar seviyesi Jakson Hole 

toplantısı öncesinde alım fırsatı olarak 

değerlendirilebilir. 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1.335 -  1.342 

Ons altında 1.335 dolar 

desteğinin üzerinde 

toparlanma var.  

XAUUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

48,10 

50,00 

Dünkü beklentimize paralel bir şekilde 

brent petrolde düşüş hareketinin 

sertleştiğini görüyoruz. 50$ seviyenin 

altındaki seyrin devam etmesini 

beklerlen bugün açıklanacak API ham 

petrol stokları verisinin fiyatları 

destekleyici olmaması durumunda 

aşağı yönlü hareketin sertleşerek 

47,70$/varil seviyesine kadar geri 

çekilmesini söz konusu olabilir. 

Gün içi Seyir Aralığı  
Beklentimiz 

48,50 – 49,20 

Brent Petrol   

Dünkü görüşümüze paralel 

50$ seviyesinin altındaki 

seyrin devam etmesini 

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. 
  


