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DESTEK 

DİRENÇ 

2,9400 

2,9700 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı Beklentimiz 

2,9520– 2,9620 

USDTRY 

Kurda bugün 50 günlük 

hareketli ortalama olan 

2,9560 seviyesi belirleyici 

olacak. 

2,9560 seviyesinin geçilmesi 

durumunda yukarı yönlü hareket önce 

2,9620 seviyesine sonrasında 2,97 

seviyesine kadar devam edebilir. Gün 

sonu kapanışın 2,97 seviyesinin 

altında olması beklenebilir. 50 günlük 

ortalamanın altında kalıcılık olması 

durumunda ise 2,95 seviyesinin altına 

doğru bir geri çekilme görebiliriz. 

Ancak 2,95 seviyesinin altına inilmesi 

2 günlük periyod için alım fırsatı olarak 

değerlendirilebilir.     



DESTEK 

DİRENÇ 

1,1100 

1,1250 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

Bugün yukarı yönlü hareketlerin Jackson 

Hole ve sonrasında FED’in iki numarası 

Fisher’ın yaptığı açıklamalar nedeniyle 

sınırlı kalması beklenebilir. Bu hafta 

oluşabilecek aşağı yönlü hareketleri 

değerlendirmek için 1,12 seviyesinin 

geçilmesi satış fırsatı olarak 

değerlendirilebilir. 1,1190 seviyesinin 

altındaki seyirin aşağı yönlü hareketi 

hızlandırması ise muhtemel. Aşağıda 

1,1150 seviyesinden itibaren ise tekrar 

1,1180’e doğru tepki alımları 

beklenebilir.  

1,1150 -  1,1210 

Paritede Jackson Hole 

toplantısıyla birlikte aşağı 

yönlü baskılar artarken bugün 

gözler kişisel gelir ve gider 

verilerinde olacak.  

EURUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,3050 

1,3130 

Önümüzdeki dönemde başlaması 

beklenen AB ile Birleşik Krallık 

arasındaki Brexit görüşmeleri ile 

GBP’nin önemli bir baskı altına 

girebileceği görüşümüzü koruyoruz. Bu 

nedenle 1,31 seviyesinin üzeri satış 

fırsatı olarak değerlendirilebilir. Bugün 

1,3130 seviyesinin geçilmesini 

beklemezken, aşağıda 1,3055 

desteğinin test edilebileceğini 

düşünüyoruz.   

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,3055 -  1,3100 

GBPUSD paritesinde 1,31 

seviyesinin üzerinde 
kalıcılık zor görünüyor.  

GBPUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1.315 

1.335 

Geçtiğimiz ay 5 kez denenen ancak 

geçilemeyen ve tam anlamıyla 

kırılamayan 1.315 dolar desteği 10 

yıllık ABD tahvil faizlerindeki 

yükselişe rağmen 1.315 dolar 

seviyesinin üzerinde seyrediyor. ABD 

10 yıllık tahvil faizlerinde tekrar %1,60 

seviyesinin altına inilmesi durumunda 

bugün 1.323 seviyesine kadar 

yükselişler görülebilir. Aşağıda ise 

1.315 dolar seviyesinin alım fırsatı 

olabileceğini düşünüyoruz.   

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1.315 -  1.326 

Ons altında ABD 10 yıllık 

tahvil faizlerinin kritik %1,60 

sınırını geçmesine rağmen 

1.315 dolar seviyesinin 

üzerinde seyir izleniyor.    

XAUUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

48,10 

50,00 

Son dönemde açıklanan ham petrol 

stoklarında artış görüşlürken Libya, 

Nijerya ve Irak’ın ihracatını artırma 

stratejileri ile ABD’nin benzin 

ihracatının azalabileceğini belirtmiştik. 

Buna bağlı olarak artan benzin 

stoklarının bu hafta da artış 

göstermesi durumunda brent petrolde 

sert düşüş görülebilir. Haftalık olarak 

45,70$ seviyesine kadar geri 

çekilmeler olabileceğini düşünüyoruz.    

Gün içi Seyir Aralığı  
Beklentimiz 

48,70 – 49,30 

Brent Petrol   

Brent petrolde bu hafta ham 

petrol stoklarının yanında 

benzin stoklarındaki değişim 

ve OPEC ile ilgili haber akışı 

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. 
  


