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DESTEK 

DİRENÇ 

2,9250 

2,9700 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

2,9450-  2,9520 

USDTRY 

ABD verilerinin ardından TL’de dün 

alınan kazanımları koruma çabası 

görüyoruz. Bugün 5 günlük ortalama 

olan 2,95 seviyesinin altında kalıcı 

olunursa ABD verilerine bağlı olarak 

2,9250 seviyesindeki desteğe doğru 

gerileme görebiliriz. Yukarı 

hareketlerde ise ilk olarak 2,9620 

seviyesinde tekrar satışlar gelebilir.    

Dün yaşanan düşüşün 

ardından bugün daha yatay 

bir hareket görüyoruz.  



DESTEK 

DİRENÇ 

1,1110 

1,1200 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

Dün ABD’den gelen verilerle yukarı 

yönlü hareket eden paritede yarınki 

ECB toplantısı öncesinde 1,1110 

desteği halen güçlü. Dün zayıf ABD 

verilerine rağmen 1,12 seviyesinin 

test edilememesi ise yukarı yönlü 

harekete ivme kaybettiriyor. Bugün 

1,1120-1,1130 aralığı alım fırsatı 

olarak değerlendirilebilir. 1,1150 

seviyesi ise kısa vadeli yönü 

belirleyeceK.   

1,1120  -  1,1160 

Dün zayıf ağırlıklı gelen ABD 

verileri sonrasında kısa 

vadede 1,1110 seviyesinin 

denenme ihtimali oldukça 

düştü.  

EURUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,4440 

1,4700 

GBPUSD paritesinde son dönemde 

alışkın olduğumuz uzun mum barlar 

görmeye devam ediyoruz. Gün 

içerisinde oldukça volatil hareket 

eden paritede 1,4440 oldukça önemli 

bir destek ve bugün kırılmasını 

beklemiyoruz. 1,4470 seviyesine 

yakınsamalar gün içi alım fırsatı 

olarak değerlendirilebilir. 1,4530 

üzeri  ise satış fırsatı verebilir. 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,4470 -  1,4530 

Dün görülen sert düşüş 

toparlanma içerisindeki kısa 

vadeli teknik görünümü tekrar 

aşağıya çevirdi ancak 1,4440 

seviyesinin üzerinde ana yön 
yukarı. 

GBPUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1.200 

1.220 

ABD’de gelen zayıf ekonomik aktivite 

verilerinin faiz artırımı ile ilgili 

kuşkuyu artırması ve diğer küresel 

büyüme endişelerini canlandırarak 

piyasaları risk-off moduna sokması 

ile ons altında toparlanmanın devam 

etmesi beklenebilir. Bugün 1.218-

1.220 dolar aralığının test edilmesi 

muhtemel görülüyor.  

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1.214 -  1.218 

Ons altında 1200 dolar 

seviyesinden itibaren 

toparlanma devam ediyor. 

XAUUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

4,2600 

4,3230 

GBPTRY değer kaybeden GBP ile 

düştü. Bugün GBP’nin dolara karşı 

TL’den daha kötü performans 

gerçekleştirmesini beklemiyoruz. Bu 

nedenle 4,26 seviyesine yakınsamalar 

alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. 

Yukarıda ise gün içi 4,30 üzeri kalıcılık 

zor görünüyor. 4,30-4,31 aralığı satış 

fırsatı olarak değerlendirilebilir.  

Gün içi Seyir Aralığı  
Beklentimiz 

4,2750 – 4,3000  

Günün Önerisi ‘’ GBPTRY ’’   

GBPTRY paritesinde bugün 

için 4,26 desteğinin kırılması 

zor. 
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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. 
  


