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DESTEK 

DİRENÇ 

2,9250 

2,9620 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı Beklentimiz 

2,9400 - 2,9500 

USDTRY 

Kurda 2,9410 seviyesinin 

altındaki seyrin devamı 

2,9250 seviyesinin test 

edilmesine neden olabilir.  

5 günlük ortalamanın altında günlük 

kapanış yaşanması TL’yi 

güçlendiriyor. Bugün ABD verilerinin 

zayıf gelmesiyle 2,9250 seviyesi 

tekrar test edilebilir. Yukarıda 2,95 5 

günlük ortalama ve önemli ancak 

gün içi ana direnç 2,9620 

seviyesinde bulunuyor. RSI’ın kurda 

düşüş hareketini destekleyen 

konuma gelmesi de aşağı yönlü 

hareket için bir sinyal olabilir.  



DESTEK 

DİRENÇ 

1,1110 

1,1250 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

Mayıs ayının başından bu yana ilk 

kez hem 5 hem de 200 günlük 

ortalamanın üzerine çıkılarak kısa ve 

uzun vadeli görünüm yukarı sinyal 

veriliyor. Bu doğrultuda paritenin 

1,1250 seviyesini test etmesi 

beklenebilir. Ancak 1,1310 

seviyesine yaklaşıldıkça yükseliş 

hareketinin ivme kaybetmesi 

beklenebilir. Aşağıda 1,110 desteği 

ise giderek güçleniyor. 

1,1180  -  1,1220 

Paritede zayıf ABD verilerinin 

Haziran’da faiz artırımı 

ihtimalini düşürmesi ile ECB 

toplantısı öncesinde 1,12 

seviyesinin üzerine çıkıldı. 

EURUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,4410 

1,4700 

GBPUSD paritesinde iki gün arka 

arkaya yaşanan sert düşüşün 

ardından bugün toparlanma günü 

olabilir. Sabah 50 günlük 

ortalamasını test eden parite gelen 

sert tepki ile bu desteği güçlendirdi. 

Bugün yükselişler 1,4530 seviyesine 

kadar rahatça gidebilir. Bu seviyeden 

sonra ise politik belirsizlikler 

nedeniyle yükseliş sınırlanabilir.  

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,4450 -  1,4530 

GBPUSD paritesinde 1,4410 

seviyesinin altına inilmesi 

1,3840 seviyesinden 

başlayan yükseliş hareketini 

sonlandırabileceğinden bu 
desteğin kırılması zor.  

GBPUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1.200 

1.225 

Zayıf ABD verileri ve yükseliş 

eğilimindeki enflasyon ons altında 

1200 dolar seviyesini güçlü direnç 

haline getirdi. Bugün 1.215 dolar 

seviyesi alım fırsatı olarak 

kullanılabilir. Düşüşün 1.212 dolar 

seviyesinin altına inmesini 

beklemiyoruz. 1.220 dolar seviyesinin 

üzeri ise satış fırsatı verebilir.  

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1.215 -  1.220 

Zamansallık etkisi ile direncin 

1.225 dolar seviyesine kadar 

gelmesi yükseliş hareketlerini 

kararsız bırakıyor. 

XAUUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

8,2400 

8,3730 

USDNOK paritesinde 7,96 seviyesinde 

başlayan yükselişin ardından 

4.dalganın geri çekilme yönünde 

olması muhtemel. Bu bağlamda 

hareketin 8,24 seviyesine yakınsaması 

beklenebilir. Olası yükselişlerde 8,30 

seviyesinin üzerine çıkılmasının satış 

fırsatı olabileceğini düşünüyoruz. 

RSI’IN parite için düşüşlerin başladığı 

seviyelere yakın olması da aşağı 

hareketi destekliyor.   

Gün içi Seyir Aralığı  
Beklentimiz 

8,2520 – 8,3200  

Günün Önerisi ‘’ USDNOK ’’   

OPEC toplantısı öncesinde 

tekrar 50$ seviyesinin üzerine 

çıkan brent petrolün etkisiyle 

USDNOK’ta 50 günlük 

ortalamaya geri çekilme 

yaşanabilir.  
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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. 
  


