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DESTEK 

DİRENÇ 

2,8750 

2,9330 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı Beklentimiz 

2,8950 - 2,9330 

USDTRY 

Psikolojik 3 seviyesinden 

başlayan satışlar piyasaların 

bir miktar normalleşmesiyle 

2,91 seviyesine kadar devam 

ediyor.  

Sabah Brexit’in gerçekleşmesinin ilk 

şokunun ardından 3 seviyesi test 

edilse de buradan gelen satışlarla 

düşüşe geçen kurda bugün 5 günlük 

ortalama olan 2,8950 seviyesini takip 

edeceğiz. Kısa vadeli görünümün 

bugün aşağıya dönmeyeceğini 

düşünerek, bu seviyenin altına 

inilmesini beklemiyoruz. 2,9150’nin 

üstünde ise yukarı yönlü hareket 

daha ağır basabilir.  



DESTEK 

DİRENÇ 

1,0830 

1,1270 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

Brexit rereferandumundan ayrılık 

yönünde bir sonuç çıkmasının 

ardından paritede orta ve uzun 

vadede ‘kalıcı’ bir düşüş görülebilir. 

Paritedeki ilk tepki çok sert 

olmamasına rağmen, diğer ülkelerde 

de referandum tartışmalarının 

artması Euro’yu uzun süreli bir 

düşüş trendine sokabilir. Bu 

anlamda yükselişlerin piyasa 

tarafından satış fırsatı olarak 

kullanılacağını düşünüyoruz.  

1,0900  -  1,1200 

Brexit’in gerçekleşmesinin 

ardından EURUSD 

paritesinde 1 seviyesinin 

tartışmaları yeniden 

başlayabilir.  

EURUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,3250 

1,4000 

AB’den yasal olarak ayrılma 

sürecinde yaşanabilecek sancıların 

minumuma indirilmesi durumunda 

GBPUSD paritesinde orta vadede 

tekrar 1,40-1,45 seviyesine dönüş 

gerçekleşebilir. Önümüzdeki süreçte 

tamamen haber odaklı olarak 

hareketler izleyeceğimiz paritede 

volatilitenin yine yüksek seyretmesi 

beklenebilir. Orta vadeli olarak 1,35 

seviyesi alım fırsatı verebilir.   

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,36 -  1,39 

GBPUSD paritesinde 

İngiltere Merkez 

Bankası’ndan gelen acil 

durum eylem planı 
toparlanmaya neden oldu. 

GBPUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1.300 

1.358 

İngiltere’nin AB’den ayrılması 

küresel risk iştahını düşürürken, ons 

altında 1.258 dolar seviyesine kadar 

varan yükselişin ardından satışlar 

geldi. Mevcut durumda bugün 1.300 

dolar seviyesinin altına inilmesini 

beklemiyoruz ancak güçlü doların 

devam etmesi altın fiyatlarını baskı 

altında tutabilir. Küresel büyüme 

endişelerinin artmış olması da 

altında baskı yaratabilir.  

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1.300 -  1.320 

Risk iştahının güçlü olmasına 

rağmen güçlü dolar teması 

nedeniyle ons altında 

yükseliş devam etmiyor. 

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. 
  


