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DESTEK 

DİRENÇ 

2,9000 

2,9375 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı Beklentimiz 

2,9050 - 2,9200 

USDTRY 

Küresel risk algılamasındaki 

toparlanma ile TL diğer GOÜ 

para birimlerine paralel 

güçleniyor.  

50 Günlük ortalama olan 2,9150 

seviyesinin altına inilmesi aşağı yönlü 

hareketi güçlendirse de, bu seviyenin 

altında bir günlük kapanış görmemiz 

gerekiyor. Brexit belirsizliği tam olarak 

ortadan kalkana kadar 2,8750 

seviyesinin altına inilmesi ise zor 

gözüküyor. Bugün 2,9150 üzeri 

günlük kapanış gerçekleşirse yukarı 

yönlü pozisyonlar tekrar artabilir.  



DESTEK 

DİRENÇ 

1,1270 

1,1380 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

Hafta sonu yayımlanan anket 

sonuçlarına göre AB yanlılarının 

tekrar ön plana çıkmasıyla paritede 

yükseliş görüyoruz. 1,1380 

seviyesinin üzerinde kalıcı olamayan 

paritede yeni açıklanacak anket 

sonuçları fiyatlamada ana belirleyici 

faktör olacak. Perşembe günkü 

referanduma kadar anket 

sonuçlarına paralel 1,1300-1,1380 

aralığında dalgalanma olabilir.  

1,1300  -  1,1380 

Paritede Brexit’in 

gerçekleşmeyeceği yönünde 

fiyatlama ile yükseliş 

görüyoruz.  

EURUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,4450 

1,4700 

GBPUSD paritesinde oldukça sert 

hareketler izlemeye devam ediyoruz. 

Pazar günü açıklanan son 

anketlerde kalma taraftarlarının öne 

geçmesiyle tekrar yükseliş 

görüyoruz. Hafta içi gelecek anket 

sonuçları ana belirleyici olacakken, 

Brexit tarafını destekler bir sonuç 

çıkması tekrar 1,4450 seviyesine 

geri çekilme gerçekleştirebilir.  

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,4480 -  1,4620 

GBPUSD’de tamamen Brexit 

odaklı volatil fiyatlamalar 
devam ediyor.  

GBPUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1.276 

1.304 

Ons altında 1.283-1.304 dolar 

arasında kararsızlık fiyatlaması 

görüyoruz. Brexit belirsizliğinin 

güvenli liman talebinde de 

dalgalanmalara neden olması ons 

altında sert dalgalanmalara neden 

oluyor. Bugün 1.281 dolar seviyesi 

alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. 

Yukarıda ise 1.288 dolar seviyesinin 

yeni bir anket sonucu gelmeden 

geçilmesi zor gözüküyor.  

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1.281 -  1.288 

Ons altında piyasaların 

Brexit’in gerçekleşme 

ihtimalini daha düşük görmesi 

sonucu artan risk iştahı ile 

düşüş gösteriyor.  

XAUUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

3,2800 

3,3050 

Risk iştahının artmasıyla birlikte 

TL’de bir değer kazancı yaşanıyor. 

Euro’da dolara karşı yaşanan değer 

kazancının, bugün bir miktar 

azalabileceğini düşünüyoruz. Buna 

karşın TL’nin dolara karşı duruşunun 

devam etmesiyle birlikte EURTRY 

paritesinde 3,28 seviyesine kadar 

geri çekilme görebiliriz. 3,30 

seviyesinin üzeri satım fırsatı olarak 

değerlendirilebilir.  

Gün içi Seyir Aralığı  
Beklentimiz 

3,2800 – 3,3000 

Günün Önerisi ‘’ EURTRY ’’   

Hafta sonu çıkan anketlerle 

euroda yaşanan sert 

yükselişin ardından düzeltme 

gelebilir.  
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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. 
  


