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DESTEK 

DİRENÇ 

2,8750 

2,9135 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı Beklentimiz 

2,9000 - 2,9180 

USDTRY 

Dolardaki güçlenmenin 

belirginleşmesi ve risk 

iştahındaki düşüş ile kurda 

2,9135 seviyesine doğru 

hareket görüyoruz.  

Kurda daha önce 50 günlük ortalama 

ile 200 günlük ortalama arasındaki 

sıkışmadan bahsetmiştik. Aşağıda 

200 günlüğün test edilememesinin 

ardından dolardaki güçlenme ile 

bugün 2,9135 seviyesi test edilebilir. 

Ancak bugün bu seviyenin üzerinde 

kalıcılık beklemiyoruz. Aşağı yönlü 

hareketlerin kalıcı olabilmesi içinse 

2,8985 seviyesinin altında kalıcı 

olunması gerekiyor.  



DESTEK 

DİRENÇ 

1,1280 

1,1350 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

Yaklaşan FED toplantısı öncesinde, 

dün Draghi’nin Avrupa 

Parlamentosu’nda yaptığı 

konuşmanın ardından paritede aşağı 

yönlü hareket hızlandı. Bugün 

ağırlıklı olarak 1,13 seviyesinin 

üzerinde kalınmasını bekliyoruz 

ancak 1,1280 seviyesine kadar geri 

çekilmeler görebiliriz. Gün içerisinde 

1,1330 seviyesine yakınsamalar 

satım fırsatı olarak değerlendirilebilir. 

1,1300  -  1,1330 

Paritede yaklaşan FED 

toplantısı öncesi  5 günlük 

ortalamanın altına inildi. 

EURUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,4330 

1,4730 

GBPUSD paritesinde yaklaşan FED 

toplantısı ve Brexit referandumunun 

etkisiyle oldukça volatil hareketler 

görüyoruz. Bugün 50 günlük 

ortalamasını aşağı yönlü olarak sert 

şekilde kıran parite, daha sonra hızlı 

bir toparlanma gerçekleştirdi. Günün 

geri kalanında 1,4430 seviyesinin 

altına inilmesini beklemezken, 

1,4470 seviyesinin üzerinde ivme 

kaybı olabileceğini düşünüyoruz.  

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,4430 -  1,4480 

Brexit’in yaklaşmasıyla 

birlikte halen net bir anket 

sonucu olmaması 
belirsizlikleri artırıyor.  

GBPUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1.251 

1.270 

Geçtiğimiz ayın başından itibaren 

ons altında 1.280 dolar seviyesinin 

üzerinde kalıcı olunmamasının 

verdiği baskı ile yaşanan kayıpları 

izledik. Yaşanan toparlanmanın 

ivmesi, bu kez 1.280 dolar 

seviyesinin geçileceği güvenini 

vermiyor. Bugün 1.270 dolara 

yakınsamaların satış fırsatı verdiğini 

düşünüyoruz.  

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1.260 -  1.267 

Güçlenen dolarla birlikte ons 

altında düşüş görülüyor .  

XAUUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

18,32 

18,37 

Güçlenen doların GOÜ para birimleri 

üzerinde baskı yaratması aynı 

zamanda petrol fiyatlarını da 

düşürmesi Meksika Pesosu üzerinde 

baskı yaratıyor. Bugün kısa bir süre 

5 günlük ortalamanın altına inilse de 

buradan gelen tepkilerle hareketin 

tekrar yukarı döndüğünü gördük. 

Bugün tekrar 18,32 seviyesine 

yakınsamalar alım fırsatı olarak 

değerlendirilebilir.  

Gün içi Seyir Aralığı  
Beklentimiz 

18,3420 – 18,3650  

Günün Önerisi ‘’ USDMXN ’’   

5 günlük ortalamasına kadar 

gerileyen USDMXN 

paritesinde yükseliş 

beklenebilir. 
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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. 
  


