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DESTEK 

DİRENÇ 

2,9860 

3,0470 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı Beklentimiz 

2,9960 – 3,0300 

USDTRY 

Dolar/TL’de 3,0470 seviyenin 

altında kalıcılığın sağlanması 

ile normalleşme süreci 

sağlamlaştı.  

Ana direncin altındaki seyrin 

sağlamlaşmasıyla birlikte aşağı yönlü 

hareketlerde gözler 2,9860 

seviyesinde olacak. Ancak bugün bu 

desteğin denenmesi zor gözüküyor. 

Bu desteğin test edilebilmesi adına 

2,9960 ara desteğinin bugün test 

edilmesi TL’yi güçlendirebilir. 

Yukarıda ise 3,03 seviyesinin test 

edilmemesi yukarı yönlü hareketin 

sonlanmasının tescili adına önemli 

olacak.    



DESTEK 

DİRENÇ 

1,1000 

1,1120 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

Dün gerçekleşen FED toplantısından 

çıkan tutanağın Haziran ayındaki 

tutanağa göre daha şahin olduğunu 

söyleyebiliriz. Ancak piyasa FED’in 

Eylül’de faiz artırımını masada 

tutmaya çalışmasına rağmen bu 

ihtimalin azalmasını fiyatlıyor. 200 

günlük ortalama olan 1,1075 

seviyesinin üzerinde kalıcılığı 

sağlayacak düzeyde bir tutanak 

olduğunu düşünmüyoruz. 1,1120 

satış fırsatı verebilir.  

1,1060  -  1,1120 

FED sonrasında paritede 

yukarı yönlü hareket izliyoruz 

ancak 1,1075 seviyesinin 

üzerince kalıcılık 

beklemiyoruz.   

EURUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,3000 

1,3240 

Bugün 5 günlük ortalama olan 

1,3160 seviyesinin altına inilmesi zor 

gözüküyor. Ancak paritede son 

dönemde oldukça düşük volatilite 

olduğunu göz önünde 

bulundurursak,  1,3160 seviyesinin 

altına inilmemesi 1,3240 direncine 

yeteri kadar baskı yapmayabilir. Bu 

nedenle baz senaryomuzda bugün 

1,3240 direncinin kırıılmayacağını 

düşünüyoruz.  

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,3160 -  1,3240 

GBPUSD paritesinde FED’e 
rağmen sakin seyir sürüyor.  

GBPUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1.335 

1.355 

FED sonrası yaşanan yükselişle 

birlikte ons altında 1.335 dolar 

seviyesi destek haline geldi. Yeni 

dönemde 1.335 – 1.355 dolar 

aralığında hareketler izleyebiliriz. 

Dolarda çok sert bir değer kaybı 

olmaması muhtemel tepki 

hareketleri nedeniyle ons altında 

1.355 dolar seviyesinin test edilme 

ihtimali bugün için zayıf. Ancak ABD 

10 yıllıklarının %1,55 altındaki seyri 

devam ederse 1.347 test edilebilir.  

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1.335 -  1.347 

Son dönemde ısrarla 1,315 

dolar desteğinin üzerinde 

tutunan ons altın FED sonrası 

sert yükseldi.  

XAUUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

42,20 

44,30 

Brent petrolde 52$ seviyesinden bu 

yana paylaştığımız düşüş 

beklentimize paralel 43,50$ desteği 

de dün kırıldı. Bugün brent petrolde 

son zamanda yaşanan sert düşüşlerin 

ardından sert bir hareket 

beklemiyoruz. Dar bir alanda hareket 

gerçekleşerek indikatör bazında yeni 

bir düşüş için güç toplayabilir.   

Gün içi Seyir Aralığı  
Beklentimiz 

42,80 – 43,60 

Brent Petrol   

Dün beklentilerin tersine 

yükseliş gösteren resmi stok 

verileri ile petrol 3 ayın dip 

seviyelerine yakın.  



KÜNYE 

Araştırma 

Banu KIVCI TOKALI 
Araştırma Direktörü 
BTokali@halkyatirim.com.tr 
+90 212 314 81 88 

İlknur HAYIR TURHAN 
Yönetmen 
ITurhan@halkyatirim.com.tr 
+90 212 314 81 85 

Mehtap İLBİ 
Uzman  
MIlbi@halkyatirim.com.tr 
+90 212 314 87 300 

Abdullah DEMİRER 
Uzman  
ADemirer@halkyatirim.com.tr 
+90 212 314 87 24 

Furkan OKUMUŞ 
Uzman  
FOkumus@halkyatirim.com.tr 
+90 212 314 81 86 

Cüneyt MEHMETOĞLU 
Uzman  
CMehmetoglu@halkyatirim.com.tr 
+90 212 314 87 31 

Kadirhan ÖZTÜRK 
Uzman Yardımcısı 
KOzturk@halkyatirim.com.tr 
+90 212 314 87 29 

Cemil Can SÜRÜCÜ 
Uzman Yardımcısı 
Cemil.surucu@halkyatirim.com.tr 
+90 212 314 87 26 

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. 
  


