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DESTEK 

DİRENÇ 

2,8750 

2,9155 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı Beklentimiz 

2,8800 - 2,9020 

USDTRY 

GOÜ para birimlerinin 

güçlendiği günde TCMB 

kararı ile aşağı yönlü hareket 

devam edebilir.  

50 günlük ortalamanın altına 

inilmesiyle aşağı yönlü hareket teknik 

anlamda güç kazandı. Bugün TCMB 

kararı sonrası aşağıda 2,8750 

seviyesinin test edilme imkanı olabilir. 

Ancak 2,8750 seviyesinin altında bir 

günlük kapanış beklemiyoruz. Olası 

tepki alımlarında ise 2,9155 

seviyesine yakınsamalar gün içi satış 

fırsatı olarak değerlendirilebilir.   



DESTEK 

DİRENÇ 

1,1270 

1,1380 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

Referanduma 2 gün kala hala 

belirsizlik devam ederken, piyasalar 

Brexit’in gerçekleşmeyeceğine bir 

adım daha yakın şekilde bir 

fiyatlama gerçekleştiriyor. Bugün 

paritede beklentilerin dışında bir 

anket sonucu gelmediği sürece 

1,1320-1,1380 bandının dışına 

çıkılması zor gözüküyor. 1,13 

seviyesine yakınsamalar günlük alım 

fırsatı verebilir.  

1,1320  -  1,1380 

Dün risk iştahının sert bir 

şekilde yükselmesinin 

ardından bugün daha sakin 

bir seyir izliyoruz.   

EURUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,4450 

1,4780 

GBPUSD paritesinde sert yükseliş 

görülmesinin ardından önemli teknik 

seviyeler geçildi. 1,4780 seviyesi 

paritedeki son önemli direnç olarak 

kaldı. Referandum belirsizlikleri 

netleşmeden 1,4780 seviyesinin 

geçilmesini beklemiyoruz. 

Dolayısıyla bu seviyeye 

yakınsamalar kısa vadeli satış fırsatı 

verebilir.    

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,4630 -  1,4720 

GBPUSD gerçekleştirdiği sert 

hareketle 200 günlük 

ortalamasının üzerine 
çıkmayı başardı. 

GBPUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1.276 

1.304 

Brexit ile birlikte risk iştahının 

artmasıyla ons altında düşüş 

görüyoruz. Küresel tahvil faizlerinin 

halen oldukça düşük seviyelerde 

olması nedeniyle düşüş sınırlı 

kalıyor. Bugün 1.276 dolar desteği 

test edilebilir. Referandum 

öncesinde sonuç netleşmeden 1.276 

doların altında kalıcılık ise 

beklemiyoruz. Yukarıda 1.284 dolar 

seviyesi satış fırsatı olabilir.  

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1.278 -  1.284 

Ons altında 1.283-1.304 dolar 

bandındaki kararsızlık aşağı 

yönlü olarak sona erme 

eğiliminde görünüyor.  

XAUUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

8,2400 

8,3200 

Petrolde yaşanan yükseliş ve 

dolarda yaşanan zayıflamayla birlikte 

8,24 seviyesindeki 50 günlük 

ortalamaya doğru bir hareket 

beklenebilir. Bugünkü API stok verisi 

öncesinde 50 günlük ortalamanın 

altında kalıcılık ise zor görünüyor. 

Olası tepki alımlarında 8,30 

seviyesinin üzeri satış fırsatı olarak 

değerlendirilebilir.  

Gün içi Seyir Aralığı  
Beklentimiz 

8,2420 – 8,2800 

Günün Önerisi ‘’ USDNOK ’’   

Zayıflayan dolar ve yükselen 

petrolle USDNOK paritesinde 

gün içinde 50 günlük 

ortalamaya doğru gerileme 

olabilir. 
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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. 
  


