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DESTEK 

DİRENÇ 

2,9400 

2,9850 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı Beklentimiz 

2,9470 – 2,9580 

USDTRY 

Kurda FED beklentileri ile 

yaşanan yükselişe rağmen 

50 günlük ortalama olan 

2,9537 seviyesinin altında bir 

günlük kapanış bekliyoruz. 

2,9537 seviyesinin üzerinde 

yaşanacak bir günlük kapanış kurda 2-

3 gün sürebilecek bir yukarı yönlü 

harekete neden olabilir. Bu hareket 

2,9850 seviyesine kadar devam 

edebilir. 2,9537 seviyesinin altında bir 

günlük kapanış ile ise tekrar 2,9275 – 

2,94 bandına bir dönüş yaşanabilir. 

200 günlük ortalama olan 2,90 

seviyesinin ise bu hafta için 

gündemden kalktığını düşünüyoruz.   



DESTEK 

DİRENÇ 

1,1250 

1,1350 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

Dün paritede yaşanan yükselişin bir kez 

daha 1,1355 seviyesinin geçmekte 

zorlandığını izledik. 5 günlük hareketli 

ortalaması olan 1,1320 seviyesini 

altında seyreden paritede, Jakson Hole 

toplantısı öncesinde bu seyrin devam 

etmesi beklenebilir. Aşağı yönlü 

hareketlerde dün test edilen 1,1270 – 

1,1280 bandının kırılması ise oldukça 

zor gözüküyor. Gün içerisinde 1,1270 

seviyesi alım fırsatı olarak 

değerlendirilebilir.   

1,1280 -  1,1320 

Paritede yükseliş hareketinin 

1,1350 seviyesini geçmekte 

oldukça zorlandığını ve bu 

seviyelere yaklaşımın ardından 

sert düşüş yaşandığını 

görüyoruz.  

EURUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,3050 

1,3210 

AB ile İngiltere arasında başlayacak 

Brexit müzakereleri ile GBP’nin bir kez 

daha aşağı yönlü bir trend oluşturacağı 

yönündeki görüşümüz nedeniyle dün 

1,3210 direncinin kırılmayacağı 

yönünde görüş bildirmiştik. Bugün de 

aşağı yönlü hareketin ağır bir şekilde 

devam etmesi beklenebilir. Bu 

bağlamda 1,3120 seviyesi test 

edilebilir. Ancak bugün için daha sert 

bir aşağı yönlü hareket beklemiyoruz.  

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,3120 -  1,3180 

Dün belirttiğimiz 1,3210 

direncinin kırılamaması ve 

ytam bu seviyeden yaşanan 

dönüşle aşağı yönlü 

harekte bugün de devam 
edebilir.  

GBPUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1.335 

1.365 

Bugün Asya piyasalarının açılmasının 

ardından ons altında 1.335 dolar 

seviyesi görülse de daha sonra bir 

toparlanma olduğunu görüyoruz. ABD 

10 yıllık tahvillerinin kritik %1,55 

seviyesinin üzernde olmasına karşın 

ons altında 1.335 dolar desteğinin 

üzerinde kalınması yukarı yönlü 

destek sağlıyor. ABD 10 yıllıklarında 

%1,60 seviyesi görülmediği sürece 

1.355 dolar seviyesinin alıında 

kalıcılık beklemiyoruz.  

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1.335 -  1.339 

Ons altında 1.335 dolar 

seviyesinin hemen üzerinde 

bir seyir izliyoruz.   

XAUUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

48,10 

50,00 

API ham petrol stoklarının son dört 

ayın en yüksek artışını işaret etmesi 

ile brent petrolde yön tekrar aşağıya 

döndü. İran’ın açıklamaların piyasalar 

tarafından pozitif algılanmasına 

karşın etkisinin uzun süreli 

olmayacağını düşünüyoruz. Bu 

nedenle özellikle bugün EIA ham 

petrol stokları verisinin fiyatları 

destekleyeci olmaması durumunda 

48,10$ seviyesine kadar gerileme 

yaşanabilir. 

Gün içi Seyir Aralığı  
Beklentimiz 

48,60 – 49,30 

Brent Petrol   

Dün İran’dan gelen 

açıklamalar aşağı yönlü 

hareketi terse çevirsede API 

ham petrol stokları yönü 

tekrar aşağıya çevirdi. 
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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. 
  


