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DESTEK 

DİRENÇ 

2,8350 

2,8500 

Bugünkü sunumda fiyat istikrarı 

konusunda kararlı bir duruş 

sergilenmesi ile TL’de değerlenme 

eğiliminin arttığını görüyoruz. Bugün 

aşağıda 2,8350 seviyesine 

yakınsamaları tekrar görebiliriz. 

Yukarıda ise sunumun yarattığı 

olumlu hava ile 2,85 seviyesinin 

geçilmesini beklemiyoruz.  

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

2,8380  -  2,8450 

TCMB Başkanı Sayın 

Çetinkaya’nın enflasyon 

sunumu sonrası aşağı yönlü 

hareketin ağır bastığını 

görüyoruz. 

USDTRY 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,1220 

1,1310 

FED toplantısı öncesinde haftaya 

sert bir düşüşle başlayan paritede 

dün yukarı yönlü düzeltmeler gördük. 

Dün indikatör bazında da 

desteklenen yukarı hareketin bugün 

durması beklenebilir. 1,1250-1,1290 

aralığında bir seyir izlenebilir. 1,13’e 

yakınsamalarda satış, FED öncesi 

daha güvenli olabilir. 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,1250  -  1,1290 

1,1216 seviyesinde dip 

görülmesinin ardından yukarı 

yönlü bir ara trend dikkat 

çekiyor. 

EURUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,4480 

1,4600 

5 Günlük hareketli ortalamasını sert 

şekilde geçen paritede yukarı yönlü 

hareketlerin potansiyeli halen güçlü. 

Gün içerisinde 1,45 seviyesine doğru 

düzeltmeler gerçekleşebilir ancak 

yukarı yönlü ivmenin bozulmasını 

beklemediğimizden bu seviyeler alım 

fırsatı olabilir. Gün içi muhtemel tepe 

seviyesi beklentimiz ise 1,4580.   

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,4520  -  1,4560 

Pound’da yukarı yönlü 

hareket ivmelenerek devam 

ederken bugün 1,4580 
seviyesi test edilebilir. 

GBPUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,228 

1,238 

Bu ay BOJ’un ek bir parasal teşvik 

yapması  senaryosunun piyasa 

tarafından daha düşük ihtimal 

görülmesi ons altında baskı yaratıyor. 

Kısa vadelide 22 Nisan’da başlayan 

yukarı yönlü trend bugün kırıldı. 

Aşağıda 1.228 seviyesi test edilebilir 

ancak bugün kırılmasını 

beklemiyoruz. 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,230  -  1,235 

FED ve BOJ öncesinde ons 

altında aşağı yönlü hareketler 
daha ağır basıyor. 

XAUUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

16,80 

17,20 

15,80 seviyesinden itibaren sert 

yükseliş gerçekleştiren gümüşte son 

1 haftada yatay bir seyir izliyoruz. 

Brent petrolle arasında önemli 

korelasyon bulunan gümüşte, bugün 

stok verileri ile petrolde yaşanacak 

bir düşüşte, son dönemdeki 

yükselişin de etkisiyle 16,80 

seviyesine doğru bir geri çekilme 

görebiliriz. 

Gün içi Seyir Aralığı  
Beklentimiz 

17,10– 19,90 

1 haftadır yeni bir tepe 

yapamayan gümüşte 16,80 

seviyesine doğru bir geri 

çekilme yaşanabilir.  

Günün Önerisi XAGUSD  
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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. 
  


