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DESTEK 

DİRENÇ 

2,9150 

2,9540 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı Beklentimiz 

2,9270 - 2,9380 

USDTRY 

Küresel risk algılamasındaki 

hafif toparlanma ile TL bir 

miktar güçlendi ancak riskli 

ortam devam ediyor.  

Dün belirttiğimiz 2,9540 direncinin 

çalışmasının ardından yukarıda bu 

seviyeyi koruyoruz. Ancak Brexit’in 

getirdiği riskli ortamın yatıştığını 

söyleyemeyiz. Brexit tam anlamıyla 

sonuçlanana kadar TL ve diğer 

GOÜ’leri oldukça riskli görüyoruz. 

2,9150 seviyesi ise kırılması oldukça 

güç olarak görülen bir ana destek ve 

Brexit öncesi için önemli bir alım 

fırsatı seviyesi.  



DESTEK 

DİRENÇ 

1,1180 

1,1300 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

Dün yaşanan olayların ardından 

ayrılma taraftarlarının 

kampanyalarını bir süre için askıya 

almaları piyasalara nefes aldırdı 

diyebiliriz. Bu doğrultuda paritede 

yükseliş gerçekleşiyor. Brexit riskini 

almak istemeyenler için bugün çıkış 

fırsatı olabilir. Ayrılıkçıların tekrar 

güçlenmesi durumunda ise paritede 

tekrar sert düşüş görebiliriz.  

1,1210  -  1,1260 

Dün İngiltere’de yaşanan 

olayların Brexit ihtimalini 

düşürmesi piyasalarda risk 

iştahını artırdı ve pariteyi 

yükseltti.  

EURUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,4050 

1,4350 

Pound’da rasyonaliteden uzak 

spekülatif hareketlerin artmasıyla 

yüksek volatilite görüyoruz. Teknik 

açıdan yaklaşımların son iki gündeki 

başarısı oldukça düşerken, haber 

akışı odaklı hareketlerin ön plana 

çıktığını görüyoruz. Bugünkü 

yükseliş paritede olduğu gibi 

Pound’da da Brexit riskini almak 

isteyenler için satış fırsatı verebilir.  

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,4200 -  1,4300 

GBPUSD’de tamamen Brexit 

odaklı volatil fiyatlamalar 
görüyoruz.  

GBPUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1.276 

1.304 

Sert fiyatlamaların gerçekleştiği ons 

altında bugün 1.283  desteğine geri 

dönüş olup olmadığını izleyeceğiz. 

Brexitle ilgili haberle gelinen seviye 

yükselişin ne kadarının düşük tahvil 

faizi, ne kadarının politik risk 

kaynaklı olduğunu anlamak 

bakımından önemli. 1.276 seviyesi 

önemli bir ara destek. Bugün 

kırılması zor gözüküyor.1.283 üzeri 

günlük kapanışta tekrar yukarı 

hareket olabilir   

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1.278 -  1.288 

Ons altında dün Brexit 

riskinin ani haberler ile 

azalmasıyla daha önce 

bahsettiğimiz 1.283 dolar 

seviyesine geri çekilme 

görüyoruz.  

XAUUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,2885 

1,3050 

Dün yaşanan düşüşün USDCAD 

paritesinde kalıcı olacağını 

düşünmüyoruz. Küresel risklerin 

oldukça arttığı ortamda Brexit 

gerçekleşmese bile petrol fiyatları 

üzerindeki aşağı yönlü baskının 

devam edeceğini, petroldeki 

toparlanmanın da kalıcı olmadığını 

düşünerek, bugün açıklanacak 

TÜFE rakamlarınında etkisiyle 

USDCAD’da yükseliş bekliyoruz  

Gün içi Seyir Aralığı  
Beklentimiz 

1,2910 – 1,3000 

Günün Önerisi ‘’ USDCAD ’’   

Dünkü hedef seviyemiz olan 

1,3050’yi geçen USDCAD 

paritesi daha sonra risk 

iştahındaki değişimle tekrar 

yönünü aşağı çevirdi.  
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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. 
  


