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DESTEK 

DİRENÇ 

3,0050 

3,0470 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı Beklentimiz 

3,0280 – 3,0470 

USDTRY 

Dolar/TL’de 3,0470 

seviyesinin altındaki seyir 

devam ediyor. Bugün FED 

kararı sonrası GOÜ 

piyasalarının tepkisi belirleyici 

olacak.  

FED sonrasında GOÜ piyasaları 

pozitif bir tutum sergilerse kurda da 

3,0 seviyesine bir gerileme olabilir. 

FED’in yayımlayacağı tutanakta, Eylül 

ayının işaret edilmemesi durumunda 

2,9850 seviyesine kadar bir geri 

çekilme görmek mümkün. FED’in 

şahin bir ifade göstermesi durumunda 

ise 3,0470 direncinin üzerinde bir 

günlük kapanış gerçekleşme 5 günlük 

ortalama olan 3,0520 seviyesi kritik.   



DESTEK 

DİRENÇ 

1,0910 

1,1120 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

Bugün gerçekleşecek FED toplantısı 

sonrasında basın toplantısı 

düzenlenmeyecek olması şahin ya da 

güvercin mesajları toplantı tutanakları 

ile sınırlıyor. Tutanaklarda çok önemli 

bir değişiklik olmaması durumunda 

paritede sert hareketlerin 

gerçekleşmesini beklemiyoruz. Ancak 

toplantı sonrasında 1,0970 desteğinin 

üzerinde kalınırsa 1,1050’nin üzeri 

denenebilir.  

1,0950  -  1,1050 

Bugün gerçekleştirilecek FED 

toplantısı öncesinde sert bir 

hareket beklemiyoruz. FED 

sonrası ise ana destek ve 

dirençlerin kırılması zor 

gözüküyor. 

EURUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,3000 

1,3210 

ABD’den gelen olumlu rakamlar 

doları güçlendirirken, GBP tarafında 

halen Brexit’in sonuçlarına dair 

belirsizlikler sürüyor. Bugün 

açıklanan ve beklentilerin üzerinde 

gelen 2.çeyrek verisi olumlu etki 

yapabilir ancak oylamanın 

gerçekleşmesinin ardından 

ekonomyii daha iyi yansıtacak olan 

3.çeyrek verisi çok daha kritik 

olacak. Gün içi 1,3210 satışi fırsatı 

verebilir.   

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,3040 -  1,3140 

GBPUSD paritesinde 

volatilitenin oldukça 
düştüğünü izliyoruz.  

GBPUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1.315 

1.335 

Dün yükselişin 1.324 dolar 

seviyesine kadar devam edebilmesi 

ve 1.230 dolara yaklaşamaması ons 

altında durgunluk yaratıyor. Bugün 

FED sonrasında 1.300 dolara kadar 

olası anlık çekilmeler alım fırsatı 

olarak değerlendirilebilir. Yukarıda 

ise 1.335 dolar seviyesinin 

geçilmesini son dönemdeki zayıf 

tutum nedeniyle beklemiyoruz.     

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1.316 -  1.324 

Ons altın 1.315 dolar 

seviyesindeki ana desteğinin 

üzerinde seyrediyor ancak 

1.335 dolar seviyesinin test 

edilememesi zayıflık 

yaratıyor.  

XAUUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

43,50 

45,70 

Brent petrolde düşüş trendinin devam 

ettiğini izliyoruz. Bugün resmi ham 

petrol stoklarında önemli bir sürpriz 

olmaması durumunda teknik düzeltme 

günü olabilir ve bu durumda daha 

yatay bir hareket izleyebiliriz. 

Piyasada yükselişler satış fırsatı 

olarak değerlendirilse de bugün için 

44,30$ seviyesinden tepki alımları 

gelebilir.   

Gün içi Seyir Aralığı  
Beklentimiz 

44,30 – 45,10 

Brent Petrol   

44,13 seviyesinden gelen 

tepkinin ardından gözler 

bugün açıklanacak resmi 

ham petrol stokları verisinde 

olacak.  
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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. 
  


