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DESTEK 

DİRENÇ 

3,0020 

3,0470 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı Beklentimiz 

3,0250 – 3,0470 

USDTRY 

Dolar/TL’de 3,0470 

seviyesinin altında kalıcı 

olunursa 3,0 seviyesi test 

edilebilir.  

Bugün 3,0470 seviyesinin altındaki 

seyrin devam etmesi 3,0 seviyesine 

kadar geri çekilmelere neden olabilir. 

Düşüş hareketinin devam etmesi için 

3,0470’in altında günlük kapanış 

yaşanması çok önemli. Bu seviyenin 

üzerine çıkılması durumunda ise 

tekrar 3,07 seviyesine kadar yükseliş 

görebiliriz. Ancak 3,0470 seviyesinin 

üzerine çıkılsa dahi bu seviyenin 

üstünde kalıcı olunmasını 

beklemiyoruz. 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,0910 

1,1020 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

ABD’den gelen olumlu ekonomik 

aktivite verileri ve bilanço döneminde 

genel olarak olumlu açıklanan şirket 

karları ABD ekonomisine olan 

güveni artırdı. Brexit’in etkisinin reel 

ekonomide kendisini göstermesiyle 

birlikte bu hafta 1,0910 seviyesie 

doğru hareket izleyebiliriz. Ancak 

düşüş hareketinin devam edebilmesi 

için 1,0970 seviyesinin altında 

kalınması gerekiyor.  

1,0920  -  1,0980 

FED’in faiz artırma ihtimalinin 

tekrar artmasının ardından 

paritede aşağı yönlü hareket 

devam edebilir. 1,0970 

seviyesi belirleyici olacak. 

EURUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,3040 

1,3280 

Güçlü dolar temasının daha çok 

gündeme gelmesiyle birlikte, son 

dönemde zayıf gelen İngiltere verileri 

GBPUSD paritesinin zayıflamasına 

neden olabilir. Bugün 1,3280 

seviyesinin geçilmesini 

beklemiyoruz. Aşağıda ise 1,3040 

seviyesinin veri bakımından yoğun 

olmayan günde kırılması zor 

gözüküyor.   

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,3080 -  1,3140 

GBPUSD paritesinde haftalık 

olarak 1,3280 seviyesinin 
geçilmesini beklemiyoruz. 

GBPUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1.315 

1.335 

FED’in faiz artırma ihtimalinin 

artması ve 10 yıllık tahvil 

faizlerindeki yükseliş ons altın 

üzerindeki en önemli baskı. Ancak 

mevcut düşük büyüme ortamında 

tahvil faizlerinin halen düşük olması 

1.315 dolar desteğini savunuyor. Bu 

hafta 1.315 desteğinin altında kalıcı 

olunmasını beklemiyoruz. İndikatör 

bazında da bir yükselişe hazır olan 

ons altında 1.335 dolar seviyesi test 

edilebilir.  

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1.315 -  1.320 

Ons altın 1.315 dolar 

seviyesinin üzerinde 

tutunmaya çalışıyor. 

XAUUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

43,50 

46,30 

Brent petrolde düşüş hareketinin ılımlı 

bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. 

Talep yönlü sıkıntılara arz tarafı da 

eklenince brent petrolde tekrar bir 

yükseliş hareketi başlama ihtimali 

oldukça zayıfladı. Bu hafta brent 

petrolde 43,50$/varil seviyesine varan 

düşüşler görebiliriz. Aşağı yönlü 

hareketin ivme kazanabilmesi içinse 

mutlaka 45,70$/varil seviyesinin 

altında seyretmesi gerekiyor. 

Gün içi Seyir Aralığı  
Beklentimiz 

44,80 – 45,70 

Brent Petrol   

Cuma günü açıklanan sondaj 

kuyusu sayısındaki yükselen 

trendin devam etmesi brent 

petrol üzerinde baskı 

oluşturuyor.  
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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. 
  


