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DESTEK 

DİRENÇ 

3,0050 

3,0470 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı Beklentimiz 

3,0225 – 3,0360 

USDTRY 

Dün 3,0470 seviyesinin 

altında yaşanan günlük 

kapanışın yarattığı iyimser 

hava ile 3,0197 seviyesine 

kadar gerileme yaşandığını 

izliyoruz. 

Bugün 3,0197 seviyesine kadar bir 

gerileme yaşanmış olmasına karşın, 

TL’de yaşanan sert değer kazancının 

ardından bugün daha temkinli bir 

hareket gerçekleştiriyor. Kurda FED 

öncesinde bugün 3,0470 seviyesinin 

altında kalınması ve günlük kapanış 

gerçekleştirilmesi önemli olacak. 

3,0470 seviyesinde kalınması 

durumunda tekrar 3,0225 seviyesine 

doğru bir geri çekilme görebiliriz.  



DESTEK 

DİRENÇ 

1,0910 

1,1020 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

Dün dar bir alanda hareket eden 

paritede yarınki FED toplantısı 

öncesinde 1,0950 seviyesinin altında 

kalıcı olunması zor gözüküyor. 

Yukarıda gün içerisinde 1,1010 

seviyesi saatlik grafiklerde önemli bir 

direnç. 1,1020 seviyesindeki günlük 

dirence de yakın olması bu seviyeyi 

güçlendiriyor. 1,1020 seviyesinin 

üzeri satış fırsatı olarak 

değerlendirilebilir.  

1,0950  -  1,1010 

Yarınki FED toplantısı öncesi 

paritede yukarı yönlü sert 

hareket beklemezken, 1,0950 

seviyesinin altında kalıcı 

olunmasını da beklemiyoruz. 

EURUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,3000 

1,3210 

Brexit’in etkilerinin ekonomi 

üzerindeki etkilerinin görülmeye 

başlanması ve diğer taraftan ABD 

ekonomisine yönelik gelen olumlu 

veriler parite üzerindeki baskıyı 

artırıyor. Bugün 1,30 seviyesine 

kadar geri çekilmeler görülebilir 

ancak FED öncesinde bu seviyenin 

altında bir günlük kapanış 

beklemiyoruz. Yukarıda ise 1,3120 

gün içi satış fırsatı verebilir.    

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,3020 -  1,3120 

GBPUSD paritesinde aşağı 

yön ağır basmaya devam 
ediyor. 

GBPUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1.315 

1.335 

Bugün ABD 10 yıllık tahvil 

faizlerinde aşağı yönlü hareket 

gerçekleşmesi ons altında 1.320 

dolar seviyesinin üzerinde bir seyre 

neden oluyor. FED toplantısı 

öncesinde ons altında 1.315 dolar 

seviyesinin altında kalıcılık 

beklemiyoruz.  Yukarı yönlü 

hareketlerde ise 1.326 dolar 

seviyesinin üzerinde FED öncesi 

kalıcılık zor gözüküyor. 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1.318 -  1.326 

Ons altın 1.315 dolar 

seviyesindeki ana 

desteğinden aldığı güçle 

tutunuyor.  

XAUUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

43,50 

45,70 

Brent petrolde bugün API ham petrol 

stoklarının düşüşü önleyecek şekilde 

olmaması durumunda aşağı yönlü 

hareket 43,50$ seviyesine kadar 

devam edebilir. 43,50$ seviyesinde 

ise son dönemdeki düşüş hareketine 

bir tepki gelmesi beklenebilir. Gün içi 

yukarı hareketlerde 45,70$ 

seviyesinin geçilmesini ise 

beklemiyoruz. 

Gün içi Seyir Aralığı  
Beklentimiz 

43,50 – 45,10 

Brent Petrol   

Aşağı yönlü trend hızlanırken 

dün önemli bir destek daha 

kırılarak yukarı yönlü bir tepki 

hareketi ihtimalini azalttı.  
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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. 
  


