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DESTEK 

DİRENÇ 

2,8750 

2,9155 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı Beklentimiz 

2,8975 - 2,9155 

USDTRY 

TCMB’nin kararı sonrası 

2,8936 seviyesine kadar 

gerileyen kurun Brexit 

öncesinde sert bir hareket 

yapmasını beklemiyoruz .  

Son dönemde volatilitesi en düşük 

GOÜ para birimi olan TL, dar bir 

bantta hareket ediyor. Bugün 2,9150 

seviyesi gün içerisinde geçilebilir 

ancak günlük kapanışın bu seviyenin 

altında olmasını bekliyoruz. Brexit 

öncesinde aşağıda 2,8750 

seviyesinin altına inilmesi ise oldukça 

zor görünüyor. Bugün Yellen’ın 

konuşması ile 2,90 seviyesinin altına 

kısa zamanlı sarkmalar olabilir.    



DESTEK 

DİRENÇ 

1,1210 

1,1320 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

Dün gelen sonuçlarda ayrılık 

yanlılarının arttığının görülmesinin 

ardından paritede 1,13 seviyesinin 

altına inildiğini görüyoruz. Brexit 

referandumu tamamlanana kadar 

piyasalardaki belirsizliğin devam 

edeceğini düşünüyoruz. Bugün son 

döneme göre daha dar alanda 

hareketler görebiliriz. Gün içi 1,1280 

seviyesinin üzeri satış fırsatı olarak 

değerlendirilebilir.  

1,1230  -  1,1280 

Paritede dün gelen anket 

sonuçlarının ardından 

1,1230-1,1280 bandına 

dönüldüğünü görüyoruz. 

EURUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,4450 

1,4780 

GBPUSD paritesinde günlük 

yükseliş hareketinin dünkü 

raporumuzda önemli son direnç 

olarak belirttiğimiz 1,4780 

seviyesinde sonlandığını gördük. 

Brexit sonuçlanana kadar 1,4780 

seviyesinin geçilmesini 

beklemiyoruz. Aşağıda ise 1,4640 

seviyesinin altında piyasanın kalma 

yönündeki haberlere karşı 

hassasiyeti artabilir.   

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,4640 -  1,4730 

GBPUSD paritesinde dün 

belirttiğimiz 1,4780 direncinin 
çalıştığını görüyoruz.  

GBPUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1.256 

1.283 

1.316 dolar seviyesinden başlayan 

düşüşün ardından bugün 1.261 

dolar seviyesine kadar gerileme 

gördük. 1.283 dolar seviyesinin 

altında kalınmasıyla düşüş 

hareketinin devam etmesi 

beklenebilir. Ancak Brexit öncesinde 

1.256 dolar seviyesinin altına 

inilmesini beklemiyoruz. Yukarıda 

ise 1.283 doların geçilmesi artık zor 

gözüküyor. 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1.264 -  1.269 

Ons altında 1.283 dolar 

seviyesinin altına inilmesiyle 

satışların bir miktar daha 

arttığını görüyoruz.  

XAUUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

14,6520 

14,9020 

Ons altında yaşanan düşüşün Güney 

Afrika Randı üzerinde bir miktar baskı 

yaratması beklenebilir. 3 gün üst üste 

yaşanan sert düşüşün ardından RSI 

göstergesinin de bir yükseliş 

olabileceğine yönelik sinyal verdiğini 

görüyoruz. 14,9020 direncine kadar 

yükselişler görebiliriz. Bugün 

açıklanan Güney Afrika TÜFE 

rakamlarının da piyasada negatif 

yorumlanması yukarı harekete destek 

verebilir.  

Gün içi Seyir Aralığı  
Beklentimiz 

14,7450 – 14,8500 

Günün Önerisi ‘’ USDZAR ’’   

Altında yaşanan düşüş ve 

USDZAR’da yaşanan 3 

günlük düşüşe gelebilecek 

tepki ile bugün paritede bir 

miktar yükseliş görebiliriz. 



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. 
  


