
11.07.2016 

DESTEK 

DİRENÇ 

2,8750 

2,9150 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı Beklentimiz 

2,8920 - 2,9150 

USDTRY 

Dolar/TL paritesinde bayram 

tatilinin ardından hafif yukarı 

yönlü bir seyir izleniyor.  

Kurda ana hareket 2,8750-2,9150 

aralığında gerçekleşiyor. Bugün 

2,9150 seviyesinin üzerinde kalıcı 

olunmasını beklemiyoruz. Bu sebeple 

2,9150 seviyesi satış fırsatı olarak 

değerlendirilebilir. Aşağı hareketlerde 

ise 2,8820 seviyesi gün içi ana 

desteğimiz. 2,8750 seviyesindeki 

parite ana desteğinin ise bugün 

denenmesini beklemiyoruz.  



DESTEK 

DİRENÇ 

1,0970 

1,1120 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

Geçtiğimiz hafta da 1,10 seviyesinin 

denenmesine karşın, piyasasının bu 

psikolojik seviye üzerinden alım 

tarafına geçtiğini gördük. Bugün 1,10 

seviyesinin altına sarkmalar 

yaşanması durumunda aşağıda 

1,0970 desteğine kadar geri 

çekilmeler görebiliriz. Yukarıda ise 

1,1070 seviyesinin bugün 

geçilmesini beklemiyoruz.  

1,1000  -  1,1050 

Euro Bölgesinde yaşanan 

sorunlar ve Cuma günü gelen 

ABD verilerinin ardından 

parite 1,10 seviyesine 

yakınsıyor.  

EURUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,2820 

1,3000 

Bu hafta Perşembe günü 

gerçekleşecek BoE toplantısındaki 

faiz indirim beklentisi ile Sterlin’de 

değer kaybı devam ediyor. Bugün 

1,2880 seviyesi gün içi önemli bir 

destek ve tepki gelebilir. Ancak 

gelebilecek tepkilerin 1,30 seviyesini 

geçmesi ise mevcut ortamda 

oldukça zor gözüküyor. 1,2820’nin 

altına inilmesini ise bugün 

beklemiyoruz.  

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,2870 -  1,2945 

GBPUSD paritesinde aşağı 
yönlü hareket belirginleşiyor. 

GBPUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1.355 

1.390 

Gelişmiş ülke tahvil faizlerinde 

görülen rekor düşük seviyelerle 

birlikte ons altında sert yükseliş 

yaşandığını görüyoruz. 1.355 dolar 

seviyesinin üzerinde kalınması 

durumunda yükseliş hareketinin 

devam etmesi beklenebilir. Bugün 

bu seviyenin altına düşülmesini 

beklemiyoruz. Yukarı yönlü 

hareketlerde ise 1.362 dolar 

seviyesinin üzeri bugün için daha 

riskli.  

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1.355 -  1.362 

Piyasalarda yaşanan 

belirsizlik ve düşük faiz 

ortamı ons altının düşmesine 

engel oluyor.  

XAUUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

43,00 

47,20 

Küresel büyüme endişelerinin halen 

devam ediyor olması ve Avrupa’da 

yaşanan belirsizlikler brent petrolde 

düşüşe neden oluyor. Bu hafta düşüş 

hareketinin devam etmesini 

bekliyoruz. Haftalık olarak dip 

seviyesi 43$ iken, bugün yukarı yönlü 

tepkilerde 46$ seviyesinin üzeri satış 

fırsatı olarak değerlendirilebilir.  

Gün içi Seyir Aralığı  
Beklentimiz 

45,40 – 46,30 

Brent Petrol   

Brent petrolde değer kaybı 

devam ederken, bu hafta 

43$/varil seviyesi test 

edilebilir.  



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. 
  


