
03.06.2016 

DESTEK 

DİRENÇ 

2,9250 

2,9620 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı Beklentimiz 

2,9375 - 2,9500 

USDTRY 

Bugün açıklanan enflasyon 

rakamının desteği ile kurda 

2,9250 seviyesine doğru bir 

geri çekilme yaşanabilir.  

Oldukça olumlu gelen enflasyon 

rakamına rağmen, kurda sert bir geri 

çekilme göremedik. ABD verileriyle 

beraber başlayabilecek olası 

çözülme hareketi ile 2,9375 

seviyesine kadar hızlı bir geri 

çekilme yaşanabilir. Yukarıda 2,9620 

seviyesinin geçilmesini 

beklemiyoruz. 2,9250 desteğinin 

bugün kırılması ise zor gözüküyor.  



DESTEK 

DİRENÇ 

1,1110 

1,1250 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

Dün ECB Başkanı Draghi’nin 

beklediğimiz şekilde para 

politikasında bir değişikliğe 

gitmemesinin ardından parite yeni 

denge noktasını bulmaya çalılıyor. 

Bugün 5 günlük ortalamadan alacağı 

destekle tekrar 1,12 seviyesinin 

denenmesi beklenebilir. RSI 

endeksinde yükselişe uygun seviye 

ve momentum bu hareketi 

destekliyor.  

1,1145  -  1,1200 

Parite ECB sonrasında 5 

günlük ortalamasında 

dengeye gelmeye çalışıyor 

ancak bugün ABD verileri ile 

tekrar 1,12 test edilebilir. 

EURUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,4410 

1,4510 

Dünkü beklentimize paralel paritede 

50 günlük ortalamanın altından sert 

tepki geldi ve 1,4399 seviyesinden 

başlayan yükseliş 1,4447 seviyesine 

kadar devam etti. Bugün 1,4410-

1,4420 aralığının gün içi güvenli alım 

bölgesi olduğunu düşünüyoruz. 

Yukarıda 1,4480 seviyesinin üzeri 

ise satış fırsatı olarak 

değerlendirilebilir. .  

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,4430 -  1,4460 

GBPUSD dün belirttiğimiz 

şekilde 1,4410 desteğinden  

güç alarak yükseliş ivmesini 
sürdürmeye çalışıyor.  

GBPUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1.200 

1.227 

Risk iştahındaki toparlanma ile 

birlikte bugün ons altında kayıplar 

görülüyor. 1.200 desteği halen güçlü 

ancak bu seviyeye doğru hareket 

oluşabilir. CCI endeksi 1.208 dolar 

seviyesinden sert bir tepki 

gelebileceğine işaret ediyor. 

Yukarıda 1.214 dolar seviyesinin 

üzeri bugün için satış fırsatı verebilir.  

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1.208 -  1.214 

Ons altında ana direncin 

zamansallık etkisi ile 1.227 

dolar seviyesine kadar 

yükselmiş olması yukarı yönlü 

hareketlerin cılız kalmasına 

neden oluyor.  

XAUUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

8,2500 

8,3200 

İsveç Kronu’nda güçlenme sinyalleri 30 

Mayıs’tan bu yana devam ediyor. 

Paritede aşağı yönlü eğilim olmasına 

rağmen piyasa volatilitesi ile hafif yatay 

seyir izleyen USDSEK paritesinde 

düşüş görülmesi muhtemel. Bugün 

8,25 seviyesine kadar hızlı bir geri 

çekilme yaşanabilir. Yukarıda 8,31 

seviyesinin üzeri satış fırsatı olarak 

değerlendirilebilir.   

Gün içi Seyir Aralığı  
Beklentimiz 

8,2500 – 8,3120  

Günün Önerisi ‘’ USDSEK ’’   

Bugün açıklanan İsveç sanayi 

üretimi verisinin piyasalar 

tarafından olumlu 

karşılanması ile birlikte 

USDSEK paritesinde düşüş 

görülebilir.  
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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. 
  


