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DESTEK 

DİRENÇ 

2,8750 

2,9100 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı Beklentimiz 

2,8920 - 2,8980 

USDTRY 

Kurda volatilite düşüyor. 200 

günlük ortalama olan 2,8750 

seviyesi kritik.  

Zamansallık etkisi ile ana desteğimiz 

2,91 seviyesine kadar geriledi. Zayıf 

gelen sanayi üretimi verisinin 

ardından bugün 200 günlük 

ortalamayı test ettirecek bir aksiyon 

olmasıın beklemiyoruz ancak düşüş 

hareketi devam edebilir. Yukarıda 

2,90 seviyesi önemli bir psikolojik 

direnç. Gün içerisinde 2,90-2,91 

aralığı güvenli satış bölgesi olarak 

değerlendirilebilir.   



DESTEK 

DİRENÇ 

1,1310 

1,1420 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,14 seviyesinin test edilememesi 

paritede yukarı yönlü hareketleri 

kısıtlıyor ancak dün 1,1339 

seviyesine kadar geri çekilmesine 

rağmen daha fazla inemediğini 

gördük. Bugün başlayan şirket tahvil 

alım programının miktarına yönelik 

haberler volatilite yaratabilir. Bugün 

1,1350’ye yakınsamaların alım fırsatı 

olabileceğini düşünüyoruz.  

1,1350  -  1,1380 

Dün yaşanan geri çekilmenin 

ardından tekrar toparlanan 

paritede 1,14 seviyesi hedef 

olmaya devam ediyor. 

EURUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,4330 

1,4730 

GBPUSD paritesinde dengeye gelen 

RMI endeksi kısa vadeli fiyatın 

1,4530 seviyelerinde dengeye 

geldiğini gösteriyor. Bu sebeple 

1,4470 seviyesine yakınsamalar alım 

fırsatı olarak değerlendirilebilir. 

Yukarıda ise 1,4560 seviyesinin 

bugün geçilmesini beklemiyoruz.  

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,4470 -  1,4560 

Tarihteki en volatil 

dönemlerinden birini geçiren 

GBPUSD paritesinde 1,4330 

sağlam bir destek olarak 
durmaya devam ediyor.  

GBPUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1.243 

1.260 

Ons altında yaşanan sert yükseliş 

CCI endeksini aşırı alım seviyesine 

kadar getirdi ancak hareketin devam 

ederek endeksin aşırı alımda bir süre 

daha kalması beklenebilir. Yukarı 

hareketin endeks rahatlamadan 

1.260 seviyesine kadar devam 

etmesi beklenebilir ancak daha 

yukarısı aşırı alım bölgesi için zor.   

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1.251 -  1.258 

Ons altında dün 1.243 dolar 

seviyesine kadar düşüş 

yaşansa da daha sonra gelen 

sert alımlar 1.243 dolar 

direncinin de kırılmasına 

neden oldu.  

XAUUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

14,80 

15,20 

Yükselen altına rağmen Güney Afrika 

Randı’nın performansının bugün zayıf 

kaldığını görüyoruz.  Son dönemde 

olumlu sinyaller vermeyen G.Afrika 

ekonomisinde beklentilerin altında bir 

büyüme rakamı gelebilir. Yükselişlerde 

öncelikle 15,20 seviyesi hedeflenebilir. 

Kalıcı olunmasa da gün içerisinde 

15,30 seviyesine kadar yükselişler 

görebiliriz.  

Gün içi Seyir Aralığı  
Beklentimiz 

14,94 – 15,20  

Günün Önerisi ‘’ USDNOK ’’   

Bugün Güney Afrika’da 

açıklanacak olan GSYH verisi 

Randı baskı altında tutuyor. 
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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. 
  


