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DESTEK 

DİRENÇ 

2,9000 

2,9160 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı Beklentimiz 

2,9070 - 2,9130 

USDTRY 

Bu hafta 50 günlük ortalama 

olan 2,9160 seviyesi yönü 

belirleyecek.  

2,9160 seviyesinin altındaki seyir 

2,90 seviyesinin test edilme 

ihtimalini artırıyor. Bugün önemli bir 

veri olmaması nedeniyle 2,9160 

seviyesinin üzerinde kalıcılık 

beklemiyoruz.  Gün içerisinde 

2,9160 seviyesine yakınsamalar 

satış fırsatı olabilir ancak sert 

dalgalanmalar olmadan dar bantta 

dalgalanmalar bekliyoruz.  



DESTEK 

DİRENÇ 

1,1310 

1,1420 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

Zayıf gelen ABD verilerinin Haziran 

ayında faiz artırımını masadan 

kaldırması ile paritede beklentimiz 

doğrultusunda bir yükseliş 

gerçekleşiyor. Bu hafta ekonomik 

verilerin de yoğun olmaması 

nedeniyle daha sakin bir seyir 

beklenebilir. 1,1420 seviyesi 

paritedeki yeni hedef. Bugün 1,1350 

seviyesine yakınsamalar alım fırsatı 

verebilir.  

1,1350  -  1,1380 

Cuma günü gelen zayıf ABD 

verilerinin ardından gözler 

bugün 19:30’da Yellen’ın 

konuşmasında olacak. 

EURUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,4330 

1,4510 

AB’den ayrılma referandumunun 

yaklaşmasıyla birlikte GBPUSD 

paritesindeki volatilitenin arttığını 

görüyoruz. Bugün 100 günlük 

ortalamasının tam üzerinden dönen 

paritede 1,4330 ile 1,4510 arasındaki 

hareketin devam etmesi beklenebilir. 

Bugün 1,4370 seviyesine 

yakınsamalar alım fırsatı olarak 

değerlendirilebilir.    

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,4370 -  1,4420 

Haftasonu Brexit’le ilgili çıkan 

anket sonuçlarında evet 

oylarındaki yükseliş GBP’yi 
zayıflatıyor.  

GBPUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1.235 

1.246 

50 günlük ortalamanın bulunduğu 

1.246 dolar seviyesi haftalık olarak 

önemli bir direnç ve bugün 

geçilmesini beklemiyoruz. Muhtemel 

geri çekilmelerde ilk hedef 1.235 

dolar seviyesi olabilir. CCI’ın aşırı 

alım bölgesine yaklaşması da yukarı 

yönlü hareketleri sınırlayabilir. 1,241 

dolar seviyesinin üzeri satış fırsatı 

olarak değerlendirilebilir.  

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1.238 -  1.241 

Ons altın FED’in faiz artırım 

ihtimalinin düşmesiyle 

yükseliyor ancak resesyon 

endişeleri bir miktar geri 

çekilmeye neden olabilir.  

XAUUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

16,15 

16,43 

Cuma günü gelen verilerin ardından 

diğer emtialarla birlikte yükselen 

gümüşte bu hafta aşağı yönlü sert 

hareketler gerçekleşebilir. Önemli 

dirençlerin kesişmesiyle birlikte yukarı 

hareketin devam etmekte zorluk 

yaşayacağını düşünüyoruz. Bunun 

başlangıcı olarak bugün 16,25 

seviyesine doğru bir geri çekilme 

görebiliriz. 16,43 üzeri gün içi satış 

fırsatı olarak değerlendirlebilir.  

Gün içi Seyir Aralığı  
Beklentimiz 

16,25 – 16,43  

Günün Önerisi ‘’ XAGUSD ’’   

Gümüşte 50 ve 200 günlük 

ortalamalar ile 2 yıllık trendin 

fiyatın hemen üzerinde 

kesişmesi sat sinyali veriyor. 
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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. 
  


