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DESTEK 

DİRENÇ 

2,8750 

2,9160 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı Beklentimiz 

2,8950 - 2,9035 

USDTRY 

50 günlük ortalamanın 

altındaki seyir 200 günlük 

üzerinde baskı yaratıyor.  

Kurda 50 ve 200 günlük 

ortalamaların arasında bir fiyatlama 

yaşanırken, RSI’ın her iki tarafa 

doğru bir hareketide 

destekleyebilecek nötr bir durumda 

olduğunu görüyoruz. Bugün aşağı 

yönlü hareketlerde 2,8975 

seviyesinin test edilmesi 2,90 

seviyesinin altının tekrar gündeme 

gelebileceğinin görülmesi açısından 

aşağı yönlü hareketi hızlandırabilir.  



DESTEK 

DİRENÇ 

1,1310 

1,1420 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

Dün Yellen’ın ağırlıklı olarak 

güvercin tonda konuştuğunu ve faiz 

artırımı için tarih vermediğini gördük. 

Paritede başlayan yükseliş 

hareketinde bugün 1,14 seviyesinin 

test edilmesi gerekiyor. Önümüzdeki 

48 saat içerisinde 1,14 seviyesinin 

denenmemesi durumunda yükseliş 

hareketinin güç kaybedeceğini 

söyleyebiliriz. Bugün 1,1350 alım 

fırsatı verebilir.  

1,1350  -  1,1380 

Yellen’ın konuşmasının 

ardından yükseliş hareketinin 

kademeli olarak devam 

etmesi beklenebilir. 

EURUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,4330 

1,4730 

GBPUSD paritesinde Brexit ile ilgili 

çıkan haberler ana belirleyici olmaya 

devam ediyor. Dün RMI’da gelinen 

seviyenin düşüklüğü ile piyasanın 

pozitif haberlere karşı duyarlılığının 

arttığını görüyoruz. FTSE’nin 2 

gündür gösterdiği olumlu performans 

da Pound’da destek oluyor. Bugün 

olumlu havanın devam etmesi 

beklenebilir.  

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,4460 -  1,4580 

Brexit ile ilgili olarak çıkan 

haberler sert dalgalanmalara 

neden olurken bugün 

açıklanan Halifax konut fiyat 

endeksi toparlanmaya 
yardımcı oluyor.  

GBPUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1.235 

1.246 

Yaşanan sert yükselişin 50 günlük 

ortalamanın üzerinde sonlandığını 

görüyoruz. Bugün ons altında 

yükseliş hareketinin bitmiş 

olabileceği beklentileri ile bir geri 

çekilme görebiliriz. Bu geri çekilmede 

1.238 dolar seviyesine kadar hızla 

gerçekleşebilir. Bugün için 1.235 

dolar desteğinin kırılmasını ise 

beklemiyoruz.   

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1.238 -  1.244 

Ons altın yaptığı sert 

yükselişin ardından 1240-

1243 dolar aralığından yukarı 

çıkamıyor.  

XAUUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

7,96 

8,22 

Brent petrolde görülen yükselişle 

birlikte, eurodaki değer kazanımının da 

Norveç Kronu üzerindeki olumlu etkisi 

ile USDNOK paritesi bir düşüş trendine 

girebilir. Bu doğrultuda ilk olarak 8,10 

seviyesi ardından 7,96 seviyesi bu 

hafta içerisinde test edilebilir. Yukarı 

hareketlerde 8,20 seviyesinin üzerinin 

satış fırsatı olarak 

değerlendirilebileceğini düşünüyoruz.  

Gün içi Seyir Aralığı  
Beklentimiz 

8,10 – 8,15  

Günün Önerisi ‘’ USDNOK ’’   

Bugün beklentilerin altında 

açıklanan imalat üretimi 

verisine rağmen aşağı yönlü 

hareketin güçlenmesi satışları 

artırabilir.  
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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. 
  


