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DESTEK 

DİRENÇ 

2,9250 

2,9500 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

2,9370-  2,9440 

Yeni kabine ve TCMB kararı 

sonrası yaşanan geri 

çekilmede 2,9250 seviyesi 

kritik. 

USDTRY 

Dün yaşanan içsel gelişmeler ile 

kurda yaşanan düşüşün ardından 

artık küresel piyasalar ve FED tekrar 

ana belirleyici olacak. Yaşanan 

düşüş hareketinin bugün 2,9250 

seviyesinin altına inmesini 

beklemiyoruz. Yukarı hareketlerde 

2,95’e yakınsamalar ise satış fırsatı 

olarak değerlendirilebilir.  



DESTEK 

DİRENÇ 

1,1110 

1,1190 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

FED’in faiz artırım ihtimalinin 

artmasının piyasa tarafından 

fiyatlanmasıyla birlikte paritede aşağı 

yönlü hareket devam ediyor. Bugün 

fazla ekonomik veri olmadığı için 

teknik seviyelerin daha başarılı 

çalışması beklenebilir. 1,1110 ana 

destek ancak bugün denenmeyebilir. 

1,1180 ise satış fırsatı verebilir.  

1,1135  -  1,1180 

Dün belirttiğimiz 1,1170 

seviyesinin kırılması ile yeni 

hedef 1,1110 seviyesindeki 

parite ana desteği.  

EURUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,4560 

1,4700 

Daha önce belirttiğimiz 1,4590 

seviyesinin üzerinde günlük kapanış 

gerçekleşmesiyle 1,46 üzerinde 

kalıcılık beklenebilir. Yaklaşan 

referandum öncesinde risk unsuru 

olarak görülen GBP’de anketlerin 

gelmesi ile sert yükselişler 

görülebilir. Bugün 1,46’ya 

yakınsamalar alım fırsatı olarak 

değerlendirilebilir.  

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,4600 -  1,4650 

GBPUSD paritesinde bugün 

yukarı yönlü ana trende geri 
dönüş olması dikkat çekici. 

GBPUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1.220 

1.232 

Ons altında yaşanan sert düşüşün 

ardından birçok indikatörün alış 

vermesi ile birlikte, bugün yatay 

hareketin olması beklenebilir. Ons 

altında kalan son marj olan 1220-

1200 aralığını kısa pozisyonlar için 

riskli buluyoruz. Olası yukarı 

hareketlerin de sert olmasını 

beklemiyoruz.  

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1.223 -  1.227 

Dün 1243 seviyesinden 

verdiğimiz düşüş beklentimizi 

bugün sonlandırarak 

beklentimizi yatay harekete 

çeviriyoruz 

XAUUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

15,50 

16,20 

GOÜ para birimlerinde yaşanabilecek 

muhtemel baskıya ek olarak, ons 

altındaki düşüşle birlikte USDZAR 

paritesinde yukarı hareket bugün 

başlayabilir. Özellikle 15,60 seviyesinin 

geçilmesi durumunda 16 seviyesine 

kadar hızlı bir yükseliş gerçekleşebilir. 

Gün içerisinde 16,50 seviyesine 

yakınsamalar ise satış fırsatı olarak 

değerlendirilebilir. 

Gün içi Seyir Aralığı  
Beklentimiz 

15,55 – 16,00  

Ons altında yaşanan düşüşle 

ve FED baskısıyla birlikte 

USDZAR paritesinde yukarı 

yönlü hareket beklenebilir. 

Günün Önerisi USDZAR   
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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. 
  


