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DESTEK 

DİRENÇ 

2,9400 

2,9700 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı Beklentimiz 

2,9520– 2,9700 

USDTRY 

Bugün 2,9580 seviyesi 

hareketin yönü açısından 

belirleyici olacak.  

Bugün ADP tarım dışı istihdam 

verisine kadar olan süreçte sert bir 

hareket beklemiyoruz. Ancak verinin 

faiz artırımını destekleyici gelmesi 

durumunda 50 günlük ortalama olan 

2,9580 seviyesinin altında bir seyir 

gerçekleşmesi zor gözüküyor. Bu 

durumda 2,97 seviyesine doğru sert bir 

yükseliş gerçekleşebilir. Bu senaryoda 

Cuma günkü verilere kadar 2,9680 

merkezinde bir hareket görülebilir.  



DESTEK 

DİRENÇ 

1,1121 

1,1250 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

Bugün açıklanacak ADP tarım dışı 

istihdam verisi 200 günlük ortalama olan 

1,1121 seviyesinin kırılıp 

kırılmayacağına dair belirleyici olacak. 

Verinin faiz artırım sürecini destekler 

nitelikte olması durumunda paritede 

aşağı yönlü hareket derinleşerek 1,1080 

seviyesine kadar devam edebilir. Bugün 

ve Cuma günü açıklanacak verilerse orta 

vadeli görünümün 200 günlük 

ortalamanın altında ya da üstünde 

gerçekleşecek seyiri belirleyecek. 

Yukarıda 1,1150 satış fırsatı olabilir.  

1,1130 -  1,1150 

Dün FED’in iki numarası 

Fisher’dan gelen açıklamalar 

faiz artırımını desteklerken 

gelinen noktada 200 günlük 

ortalama belirleyici olacak. 

EURUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,3000 

1,3150 

GBPUSD paritesinde aşağı yönlü 

hareket belirginleşirken, kısa vadeli 

baktığımızda son dört işlem gününde 

de GBP’de değer kayıplarının ağır 

bastığını izliyoruz. Bugün ADP tarım 

dışı istihdam verisinin beklentileri 

karşılaması durumunda GBP’de değer 

kayıplarının devamı ile 1,30 seviyesine 

kadar gerileme görülebilir. 1,30 

seviyesinin altında günlük kapanış 

yaşanması içinse Cuma günkü veriler 

belirleyici olacak. 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,3080 -  1,3100 

GBPUSD paritesinde genel 

temamız doğrultusunda 

1,31 üzerinde kalıcılık 
sağlanmasını beklemiyoruz.  

GBPUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1.315 

1.335 

1.315 dolar desteğinin halen tam 

olarak kırıldığını söyleyemeyiz ancak 

yukarı aşağı yönlü hareketin 

baskısının artması ve uzun 

pozisyonlada görülen azalmanın 

devam etmesiyle bugünkü ADP verisi 

oldukça kritik bir noktaya geldi Bugün 

güçlü bir veri gelmesi durumunda 

aşağı yönlü hareketin devam etmesi 

beklenebilir. Bu doğrultuda gün içi 

desteğimiz 1.306 dolar seviyesi 

olacak.  

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1.309 -  1.316 

Ons altında bugünkü ADP 

tarım dışı istihdam verisi 

1.315 dolar desteğinin tam 

olara kırılıp kırılmayacağını 

belirleyecek.    

XAUUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

47,50 

50,00 

Brent petrolde aşağı yönlü hareket 

OPEC öncesinde sağlamlaşırken, bu 

hafta fiyatları destekleyici bir haber 

akışı ve açıklama gelmemesi 

durumunda 46,70$ seviyesi test 

edilebilir. Dün API ham petrol 

stoklarında görülen hafif artış ve 

benzin stoklarında görülen ivme 

kaybıyla bugün EIA’dan gelecek stok 

verilerinin önemi arttı. Stokların hafif 

destekleyici olması durumunda 48$ 

üzeri satış fırsatı olabilir.  

Gün içi Seyir Aralığı  
Beklentimiz 

48,10 – 49,20 

Brent Petrol   

Brent petrolde aşağı yönlü 

hareketin verilerle 

desteklenmesiyle birlikte 

47,50$ desteği test edilebilir.  
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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. 
  


