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DESTEK 

DİRENÇ 

2,8750 

2,9100 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı Beklentimiz 

2,8950 - 2,9030 

USDTRY 

Bugün küresel olarak 

dolardaki toparlanma ile 

birlikte 2,91 direnci test 

edilebilir.  

Bugün emtialarda ve diğer önemli 

para birimlerinde kendisini gösteren 

güçlü dolar havası, TL üzerinde de 

baskı yaratıyor 2,91 seviyesindeki 

direnç bugün tekrar denenebilir 

ancak bu seviyenin geçilmesini 

beklemiyoruz. 2,9050- 2,91 aralığı 

kademeli satış için kullanılabilir. 200 

günlük ortalama olan 2,8750 

seviyesinin bugün test edilmesi ise 

zor gözüküyor.    



DESTEK 

DİRENÇ 

1,1310 

1,1420 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

Parite 1,14 seviyesini test ederken 

RSI’ın yatay bir seyir halinde olması 

yukarı yönlü marjı artırdı. Bugün 5 

günlük ortalama olan 1,1350 

seviyesinin altında kalıcılık 

beklemiyoruz. 1,1310 ana desteği 

ise güçlenmeye devam ediyor. 

Yukarıda 1,1390 seviyesinin 

üzerinde uzun pozisyonlar için kar 

realizasyonu gelebilir.  

1,1350  -  1,1390 

Paritede 1,14 seviyesinin 

denenmesinin ardından 

bugün 1,1370-1410 arasında 

dalgalanma beklenebilir . 

EURUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,4330 

1,4730 

GBPUSD paritesinde ne kadar volatil 

hareketler görsekte, 50 günlük 

ortalamanın altına inilmediğini 

izliyoruz. Dolayısıyla bugün 1,4430 

seviyesine yakınsamalar alım fırsatı 

olarak değerlendirilebilir. 1,4450 

seviyesinin altında kademeli olarak 

alımlara başlanabilir. Yukarıda 

bugün 1,4560 seviyesinin 

geçilmesini ise beklemiyoruz.  

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,4450 -  1,4500 

GBPUSD paritesinde 5 

günlük ortalamanın altına 

inilmesi kısa vadeli aşağı 
yönlü baskıları artırıyor.  

GBPUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1.251 

1.266 

Dün test edilen 1.266 dolar seviyesi 

haftalık tepe olabilir. CCI endeksinin 

aşırı alım bölgesinde, son 1 ayın en 

yüksek seviyelerine geliş olması da 

bir dinlenme olabileceğini gösteriyor. 

Bugün 1.256 dolar seviyesine kadar 

geri çekilmeler olabilir. 1.251 dolar 

seviyesi ise gün içi muhtemel dip 

seviye ve alım fırsatı olarak 

değerlendirilebilir.    

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1.256 -  1.260 

Ons altında haftalık tepe dün 

görülmüş olabilir.  

XAUUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

3,34 

3,37 

Yılbaşından bu yana en çok değer 

kazanan GOÜ para birimlerinden biri 

olan Brezilya Reali’nde bugün bir 

miktar değer kaybı yaşanabileceğini 

düşünüyoruz. Emtia tarafında güçlü 

doların etkilerinin görülmesinin 

ardından GOÜ paralarında da bir 

miktar değer kaybı yaşanabilir. 

Bugün 3,40 seviyesine kadar 

yükselişler yaşanabilir.  

Gün içi Seyir Aralığı  
Beklentimiz 

3,36 – 3,40  

Günün Önerisi ‘’ USDBRL ’’   

Son dönemde sert değer 

kazanan Brezilya Reali bugün 

zayıf dolara gelebilecek 

tepkilerle negatif ayrışabilir. 



KÜNYE 

Araştırma 

Banu KIVCI TOKALI 
Araştırma Direktörü 
BTokali@halkyatirim.com.tr 
+90 212 314 81 88 

İlknur HAYIR TURHAN 
Yönetmen 
ITurhan@halkyatirim.com.tr 
+90 212 314 81 85 

Mehtap İLBİ 
Uzman  
MIlbi@halkyatirim.com.tr 
+90 212 314 87 30 

Abdullah DEMİRER 
Uzman  
ADemirer@halkyatirim.com.tr 
+90 212 314 87 24 

Furkan OKUMUŞ 
Uzman  
FOkumus@halkyatirim.com.tr 
+90 212 314 81 86 

Cüneyt MEHMETOĞLU 
Uzman  
CMehmetoglu@halkyatirim.com.tr 
+90 212 314 87 31 

Kadirhan ÖZTÜRK 
Uzman Yardımcısı 
KOzturk@halkyatirim.com.tr 
+90 212 314 87 29 

Cemil Can SÜRÜCÜ 
Uzman Yardımcısı 
Cemil.surucu@halkyatirim.com.tr 
+90 212 314 87 26 

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. 
  


