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DESTEK 

DİRENÇ 

2,9150 

2,9540 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı Beklentimiz 

2,9200 - 2,9380 

USDTRY 

FED toplantısındaki volatil 

ortamda dahi 50 günlük 

ortalamanın altına 

inilememesi TL’ye güç 

kaybettirdi.  

Kurda en önemli göstergelerden biri 

olan 50 günlük ortalama 2,9150 

seviyesinde bulunuyor. Dün gece de 

bu seviyelerden dönülmesi ve bugün 

de bu seviyenin denenmesine karşın 

altına inilmemesi piyasada bu 

seviyenin kırılamayacağı algısını 

güçlendirebilir. Bugün günün geri 

kalanında 2,92 seviyesinin altına 

inilmesini beklemiyoruz. Yukarıda 

2,9380 kar alım fırsatı verebilir.  



DESTEK 

DİRENÇ 

1,1210 

1,1300 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

Dün akşamki FED kararı sonrasında 

yaşanan volatilitede 1,13 seviyesini 

test edemeyen paritede, bu 

piyasaların sakinleşmesi ile birlikte 

zayıflık olarak algılanabilr. Bugün 

ABD verilerine bağlı bir hareket 

gerçekleştirecekken, 1,13 

seviyesinin geçilmesi, ABD’nin 

enflasyon tarafındaki son dönemdeki 

güçlü durumu nedeniyle zor 

gözüküyor.   

1,1230  -  1,1285 

FED kararından sonra 

paritede hafif yükseliş 

izliyoruz. 

EURUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,4050 

1,4240 

Dün akşam yaşanan yüksek 

volatilitenin ardından pound dün 

belirttiğimiz destek ve dirençlerinin 

tam üzerinden döndü ve dün FED 

öncesi seviyelerde denge bulmaya 

çalışıyor. Bugün 1,42 üzeri 

seviyelerin satış fırsatı vermeye 

devam edeceğini düşünüyoruz. 

Brexit’e 1 hafta kala 1,4220 

direncinin kırılmasını beklemiyoruz.   

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,4130 -  1,4200 

Dün FED’le birlikte yükseliş 

görünse de GBPUSD 

paritesinde sert Brexit 
fiyatlaması devam ediyor.  

GBPUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1.305 

1.324 

Ons altında sert yükseliş önemli 

dirençlerin kırılmasına neden oldu. 

Özellikle 1.305 dolar direncinin 

kırılması yukarı yönlü spekülatif 

hareketleri de arttırabilir. 1.305 dolar 

seviyesinin altına inilmesi ise kısa 

pozisyonları artırabilir. Bir sonraki 

direncin uzak olması, da gün 

içerisindeki volatiliteyi artırabilecek 

diğer bir unsur.  

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1.305 -  1.312 

Ons altın düşen tahvil faizleri 

ve artan Brexit kaygıları ile 

yükseliyor. 

XAUUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,2885 

1,3050 

Dün günün önerisi olarak verdiğimiz 

USDCAD uzun pozisyon önerimizi 

bugün de koruyoruz. Petrol 

fiyatlarında aşağı yönlü hareket ve 

çok önemli bir desteğin kırılmış 

olması Kanada Doları üzerinde baskı 

yaratıyor. Bu hafta içerisinde 1,3050 

seviyesinin denenme ihtimalinin 

güçlü olduğunu düşünüyoruz.  

Gün içi Seyir Aralığı  
Beklentimiz 

1,2940 – 1,3050 

Günün Önerisi ‘’ USDCAD ’’   

API’den sonra resmi ham 

petrol stoklarının da görece 

olumlu gelmesi ile USDCAD 

paritesi yükselmeye devam 

edebilir.  



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. 
  


