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DESTEK 

DİRENÇ 

2,9860 

3,0470 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı Beklentimiz 

3,0080 – 3,0180 

USDTRY 

Dolar/TL’de 3,03 seviyesinin 

denenmemesi durumunda 

aşağı yönlü hareket devam 

edebilir ancak ivme kaybı 

olmaması için 3,0080’nin 

mutlaka denenmesi gerekiyor  

3,0080 seviyesinin denenmesi 

durumunda önümüzdeki hafta 2,9860 

desteğinin denenebileceği beklentisi 

ile uzun pozisyonlar azalabilir. 3,03 

test edilmesi durumunda ise 3,0470 

direncinin test edilme ihtimali 

artacağından 3,0180 – 3,0470 

bandının bir süre daha aktif olması 

beklenebilir. ABD verilerinin 

beklentilerin oldukça altında kalması 

durumunda da 3,0 seviyesi altı 

görülebilir.  



DESTEK 

DİRENÇ 

1,1000 

1,1120 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

Bugün açıklanacak GSYH verilerinin 

çizeceği tablo, 200 günlük ortalama 

olan 1,1070 seviyesinin üzerinde 

kalıcı olunup olunamayacağını 

belirleyecek. Bugün 1,1070 

seviyesinin üzerinde günlük kapanış 

yaşanması durumunda uzun 

pozisyonlar artabilir ve 1,1120 direnci 

kırılabilir. Verilerin doları 

destekleyecek yönde olması ve 

1,1070 altında kalınması durumunda 

tekrar 1,10- 1,1070 bandı aktifleşebilir 

1,1060  -  1,1120 

Bugün Euro Bölgesinde ve 

ABD’de açıklanacak GSYH 

verileri yönü paritede 

belirleyici olacak.  

EURUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,3000 

1,3240 

5 günlük ortalamanın altına gün 

içerisinde inilse dahi, bu seviyenin 

altında günlük kapanış gelmesi için  

ABD verilerinin güçlü doları 

destekler nitelikte olması gerekiyor.  

Yukarıda ise 1,3240 direncinin 

kırılması için beklentilerin sert bir 

şekilde altında kalan bir ABD verisi 

gerekiyor. Bu şekilde bir veri 

olmaması durumunda olası 

yükselişler satış fırsatı verebilir.  

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,3150 -  1,3240 

GBPUSD paritesinde oldukça 

güçlü bir ABD GSYH verisi 

gelmemesi durumunda 

1,3170 seviyesinin üzerindeki 
seyir sürebilir .  

GBPUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1.325 

1.347 

Ons altında son 2 işlem gününde 

sert dalgalanmalar görüyoruz. 

Bugün 1.335 dolar seviyesinin 

üzerinde kapanış yaşanması 

oldlukça önemli. ABD verilerine 

bağlı olarak bu seviyenin üzerinde 

kapanış tekrar 1.347 dolar 

seviyesinin test edilmesine neden 

olabilir. Ancak 1.335 dolar altı 

kapanışta 1.315- 1.335 dolar 

araşığına dönülebilir.    

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1.330 -  1.338 

Ons altında BoJ toplantısı 

sonrası sert düşüş görüyoruz.  

XAUUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

42,20 

43,30 

ABD GSYH verisinin beklentilerin 

altında kalması ve sondaj kuyusu 

sayısında artış olması durumunda 

brent petrol için negatif senaryo 

oluşabilir. Bu durumda 42,20$ 

seviyesinin altına kadar inen bir 

fiyatlama görebiliriz. Olası 

toparlanmalarda ise 43,30 dolar 

seviyesinin üzerinde bir haftalık 

kapanış yaşanma ihtimali zor 

gözüküyor.   

Gün içi Seyir Aralığı  
Beklentimiz 

42,20 – 42,90 

Brent Petrol   

Bugün açıklanacak Baker 

Hughes sondaj kuyusu sayısı 

aşağı yönlü trendin devamı 

için belirleyici 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. 
  


