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DESTEK 

DİRENÇ 

2,9545 

2,9770 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

2,9600 -  2,9710 

Güne sakin başlayan kurda, 

yükselen üçgen formasyonu 

belirginleşti. 

USDTRY 

Formasyonun aşağı yönlü kırılması 

durumunda hızlı bir şekilde 5 günlük 

ortalama olan 2,9545 seviyesine 

doğru geri çekilme yaşanabilir. Ancak 

formasyonun gücü bu seviyenin 

altına inilebilecek boyutta 

görünmüyor. Yukarı hareketlerde ise 

son dönemde güçlenen 2,9770 

direnci oldukça önemli. 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,1280 

1,1340 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

Yarın açıklanacak kritik ABD 

enflasyon verisi öncesinde dar bir 

alanda hareket etme eğilimi gösteren 

paritede 1,13 seviyesinin tekrar altına 

inilmesi olası gözüküyor Daha önce 

yaşanan yükselişler nedeniyle RSI’da 

aşağı hareket için yeterli marj da 

bulunuyor. Bugün 1,1320-1,1340 

aralığı satış fırsatı verebilir.  

1,1290  -  1,1320 

50 günlük hareketli ortalama 

olan 1,13 seviyesinin hemen 

üzerindeki seyir devam 

ederken, gün içinde tekrar 

1,13 seviyesinin altı 

denenebilir. 

EURUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,4320 

1,4440 

Dolarda yaşanan değerlenmenin 

ardından politik risklerin de devam 

etmesiyle gerileyen GBPUSD 

paritesinde bugün tekrar yukarı yönlü 

bir toparlanma beklenebilir. 1,4330 

seviyesi gün içi alım fırsatı 

verebilirken toparlanmanın 1,4440 

seviyesindeki direnci aşacak boyutta 

olabileceğini ise düşünmüyoruz.     

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,4330 -  1,4400 

Dolardaki güçlenme ile 

gerileyen GBPUSD 

paritesinde bugün hafif yukarı 
hareket görebiliriz. 

GBPUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1.268 

1.283 

Yükseliş hareketi 1.283 seviyesine 

kadar devam edebilir ancak bu 

seviyenin önemli bir direnç olması 

nedeniyle yarınki ABD enflasyon 

rakamlarından önce kalıcı olarak 

kırılmasını beklemiyoruz. Yarınki 

enflasyon verisi görülmeden uzun 

vadeli pozisyon açılmasını ise tavsiye 

etmiyoruz. 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1.274 -  1.283 

1.283 dolar seviyesine doğru 

yaşanan yükselişin kalıcı 

olabilmesi için 1.283 dolar 

seviyesinin üzerinde kalıcı 

olunması gerekiyor. 

XAUUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

0,9740 

0,9800 

0,9840 seviyesinde ana direnç 

olarak bulunan 200 günlük hareketli 

ortalamanın bugün test edilmesi zor 

ancak ondan önceki son direnç olan 

0,98 seviyesi bugün test edilebilir. 

Gün içi olası geri çekilmelerde 

0,9740 seviyesi alım fırsatı olarak 

değerlendirilebilir. 

Gün içi Seyir Aralığı  
Beklentimiz 

0,9750 – 0,9790 

200 günlük hareketli 

ortalamasına doğru yönelim 

gösteren USDCHF 

paritesinde 0,98 seviyesine 

doğru bir yükseliş olabilir. 

Günün Önerisi USDCHF  
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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. 
  


