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DESTEK 

DİRENÇ 

2,9140 

2,9550 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı Beklentimiz 

2,9230 - 2,9320 

USDTRY 

2,9250 seviyesindeki 20 

günlük ortalama civarında 

seyir devam ediyor.   

Bu sabah küresel piyasalarda risk 

iştahının oldukça düşmesinin 

ardından, daha sonra bir miktar 

toparlanma ile 2,9250 seviyesinin 

altına kadar geriledi. Bu 

toparlanmanın bugün 2,9140 

seviyesinin altına inmesini 

beklemiyoruz. Yukarıda sabah 

denenen 2,9330 seviyesi ara direnç 

haline geldi. Ancak yine de yukarı 

hareket daha baskın olabilir.  



DESTEK 

DİRENÇ 

1,1240 

1,1320 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

İngiltere’den son gelen anket 

sonuçlarında ayrılıkçıların %10 farkla 

önde olmasına rağmen paritede 

bunun net bir şekilde 

fiyatlanmadığını görüyoruz. Bu 

nedenle 1,1240 desteği korunurken, 

bugün açıklanacak önemli bir verinin 

olmaması nedeniyle fiyatlamanın 

risk-off senaryosu doğrultusundan 

çıkmayacağını düşünüyoruz. 1,1180 

satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. 

1,1250  -  1,1280 

Yarınki başlayacak FED 

toplantısı öncesinde paritede 

haftaya 1,1240 desteğinin 

korunmasıyla başlandı. 

EURUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,4130 

1,4220 

Cuma yaşanan sert düşüşle 50 

günlük ortalamasının da altına inen 

GBPUSD paritesinde teknik 

göstergeler aşağı hareketin 

devamını gösteriyor. Bugün üst üste 

yaşanan düşüşlerin ardından 1,4130 

seviyesinin altına inilmesini 

beklemiyoruz ancak uzun 

pozisyonlar oldukça riskli. Bugün 

1,42’ye yakınsamalar satış fırsatı 

verebilir. 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,4140 -  1,4200 

Cuma akşam açıklanan anket 

sonuçlarıyla ayrılık ihtimalinin 
artması Pound’a darbe vurdu.  

GBPUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1.266 

1.283 

Ons altında 1.266 dolar desteğinden 

uzaklaşılmış olmasına rağmen 1.283 

dolar direncinin kırılmakta 

zorlanıldığını görüyoruz. Bugün 

1.283 dolar direncinin kırılmasını 

beklemiyoruz. Aşağıda günlük olarak 

1.278 dolar seviyesinin altına 

inilmesi durumunda kar realizasyonu 

denenebilir.  

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1278 -  1.283 

Ons altında 1.283 dolar 

direnci oldukça güçlü.  

XAUUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

0,7350 

0,7425 

ABD piyasalarının açılmasıyla 

birlikte Avustralya Doları’nda değer 

kaybı yaşanabilir. Altında muhtemel 

geri çekilmenin de bunu 

desteklemesi ile günün ikinci 

yarısında AUDUSD paritesinde 

aşağı yönlü bir hareket görebiliriz. 

Gün içerisinde 0,7350 seviyesinin 

test edilmesini yüksek bir olasılık 

olarak görüyoruz.  

Gün içi Seyir Aralığı  
Beklentimiz 

0,7360 – 0,7410  

Günün Önerisi ‘’ AUDUSD ’’   

Avustralya’da bugün 

borsaların kapalı olması 

nedeniyle risk-off kur 

üzerinde yeterince 

fiyatlanmadı. 
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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. 
  


