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DESTEK 

DİRENÇ 

2,8750 

2,9155 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı Beklentimiz 

2,8820 - 2,9050 

USDTRY 

Küresel olarak GOÜ para 

birimleri pozitif hareket ediyor 

ancak TL bir miktar negatif 

ayrışıyor.   

TL’nin diğer gelişmekte olan para 

birimlerine göre yeterince değer 

kazanamadığını görüyoruz. 

Referandumdan AB’de kalma 

yönünde oy çıkması durumunda 2,85 

seviyesine doğru bir gerileme 

görülebilir ancak bu seviyenin altına 

inilmesini TL’nin 2 günlük 

performasından dolayı düşük 

görüyoruz. Brexit’in gerçekleşmesi 

durumunda ise 2,96 seviyesine kadar 

sert yükseliş görebiliriz.  



DESTEK 

DİRENÇ 

1,1270 

1,1420 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

Bugün gerçekleşecek referandumda 

ayrılma kararı paritede 1,08 

seviyesine kadar gerilemelere yol 

açabilir. Kalma ihtimalinin oldukça 

fiyatlanması nedeniyle olası AB’de 

kalma durumunda hareket 1,15 

seviyelerinde sakinleşebilir. Sonuçlar 

öncesinde ise 1,13 üzerindeki seyrin 

devam etmesi beklenebilir. Karar 

netleşmeden yukarıda 1,1380’in 

üzerinin test edilmesi zor gözüküyor. 

1,1300  -  1,1380 

Son gelen anket sonuçlarının 

kalma yanlılarını az farkla 

önde gösterirken parite 1,13 

seviyesinin üzerinde 

seyrediyor. 

EURUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,4450 

1,4860 

Açıklanan anket sonuçları ile 

yükselen ve 200 günlük 

ortalamasının üzerine çıkan 

paritede, AB’de kalma yönünde bir 

karar çıkması durumunda 1,50-1,42 

bandına doğru hareket görmemiz 

muhtemel. Ayrılma durumunda ise 

düşüşün sert olmasıyla birlikte 1,30 

seviyesine kadar bir düşüş 

yaşanabilir.  

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,4700 -  1,4800 

Referandum oyları sayılmaya 

başlayana kadar 1,47-1,48 

seviyesi aralığında sert 

olmayan dalgalanmalar 
görülebilir .  

GBPUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1.256 

1.283 

Brexit’in gerçekleşmesi durumunda 

gerçekleşebilecek en sert hareketin 

ons altın tarafında yaşanması 

muhtemel. Böyle bir durumda 1.350 

dolar seviyesi hızlıca test edilebilir. 

Yükseliş 1.420 dolara kadar devam 

edebilir. Brexit riskinin bitmesi 

durumunda altını besleyecek tek 

kaynağın düşük tahvil faizleri 

kalmasından dolayı 1.220 dolar 

seviyelerinde yeni denge fiyatının 

oluşmasını bekliyoruz.  

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1.264 -  1.269 

Ons altında 1.256 dolar 

desteğinin üzerinde ve 1.283 

dolar direncinin altında bir 

dalgalanma görüyoruz.  

XAUUSD 
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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. 
  


