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DESTEK 

DİRENÇ 

2,9140 

2,9550 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı Beklentimiz 

2,9260 - 2,9340 

USDTRY 

Kurda bugün 2,9375 ara 

direncini takip edeceğiz. 

Bugün 2,9375 ara direncinin 

geçilmesi durumunda 2,9550 

seviyesine kadar bir yükseliş 

görebiliriz. Bu seviyenin 

geçilememesi durumunda ise  2,9140 

desteği test edilmemesine rağmen 

yakınsamalar olabilir. Aşağı yönlü 

hareketlerde 5,20,50 ve 200 günlük 

ortalamaların üzerindeki seyirin 

yukarı hareketini güçlendirdiğini 

unutmamak gerekiyor. 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,1200 

1,1320 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

Brexit ile ilgili belirsizlikler ve 

piyasaların risk iştahındaki 

düşüklükle birlikte paritede bugün 

aşağı yönlü hareket bekliyoruz. FED 

toplantısından faiz artırımı gelmese 

de, finansal istikrar adına güvercin 

bir tutum olmayacağını düşünüyoruz. 

Bugün 1,1280 seviyesi satş fırsatı 

olarak değerlendirilebilir. Gün 

içerisinde 1,1310 seviyesinin 

geçilmesini ise beklemiyoruz.  

1,1220  -  1,1280 

Bugün başlayacak FED 

toplantısı öncesinde paritede 

geri çekilme belirgin. 

EURUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,4050 

1,4220 

Pound’da referandum öncesinde 

kayıplar devam ederken, FED’in 

güvercin bir tutum sergilememesi de 

satışları sertleştirebilir. Bugün 

1,4050 seviyesine kadar geri 

çekilmeler görebiliriz. Yukarıda 

1,4220 direncinin kırılması zor 

gözüküyor. 1,4190-1,4220 aralığı 

güvenli satım bölgesi olarak 

değerlendirilebilir. 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,4100 -  1,4190 

Brexit ile ilgili kaygılar 

GBPUSD paritesinde sert 

düşüşün devam etmesinde 
ana faktör.  

GBPUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1.266 

1.283 

Dün kısa süreli olarak geçilse de, 

1.283 dolar direnci ons altındaki 

yükseliş hareketini durdurmayı 

başardı. Bunun etkisiyle 1.280 dolar 

seviyesinin altına sarkmalar 

olduğunu görüyoruz. CCI endeksi 

düşüş hareketinin bugün 1.274 dolar 

civarına kadar devam edebileceğini 

gösteriyor. 1.280 dolar seviyesinin 

üzeri satış fırsatı verebilir.   

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1274 -  1.281 

Ons altında dün belirttiğimiz 

1.283 dolar direnci çalışmaya 

devam ediyor.  

XAUUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

17,10 

17,35 

Dolardaki güçlenmeyle birlikte 

emtialarda bir geri çekilme 

yaşanırken, brent petroldeki 

düşüşten oldukça etkilenen gümüşte 

bugün 17,10 seviyesine kadar bir 

geri çekilme yaşanabilir. Gün 

içerisinde 17,30 seviyesinin üzeri 

satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. 

Yukarıda ise 17,30 seviyesinin üzeri 

satış fırsatı olarak değerlendirilebilir.  

Gün içi Seyir Aralığı  
Beklentimiz 

17,20 – 17,30  

Günün Önerisi ‘’ XAGUSD ’’   

Brent petrol ve altında 

yaşanan geri çekilmeye 

paralel, gümüşte  17,10 

seviyesine hızlı bir gerileme 

gerçekleşebilir. 
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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. 
  


