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DESTEK 

DİRENÇ 

2,9200 

2,9500 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

2,9350-  2,9440 

Dün 9 Mayıs’tan beri görülen 

en düşük seviyenin 

görülmesinin ardından 

USDTRY’da aşağı yönlü 

görünüm ağır basıyor.   

USDTRY 

Bugün 10 yıllık faizlerdeki geri 

çekilmenin devam etmesi 

beklentimize paralel, kurda da aşağı 

yönlü hareketin devam edebileceğini 

düşünüyoruz. Haftayı 2,92 

seviyesinin üzerinde kapamasını 

beklemekle birlikte geri çekilme 

hareketini destekler şekilde 2,95 

seviyesinin geçilmemesini 

bekliyoruz. 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,1110 

1,1250 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

Yellen’dan beklentimiz faiz artırımı 

konusunda güvercin bir konuşma 

yapması yönünde. Buna paralel 

olarak euro’da dolara karşı bir 

güçlenme bekliyoruz. Bu akşam 

konuşmadan sonra 1,1250 

seviyesine kadar yükseliş görülebilir. 

Konuşmadan önce ise ABD GSYH 

rakamları destek seviyelerinin 

denenmesi adına belirleyici olacak. 

1,1160  -  1,1220 

Bu akşamki Yellen 

konuşmasına kadar sert 

hareketler beklememekle 

birlikte, yukarı yönlü 

hareketin biraz daha ağır 

basması mümkün olabilir.  

EURUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,4630 

1,4770 

Euro/dolar paritesindeki beklentimize 

paralel, GPPUSD’de de yukarı yönlü 

hareket bekliyoruz. Bugün 1,4630 

seviyesindeki ana destek noktasına 

yakınsamalar alım fırsatı verebilir. 

Yukarıda aşağı yönlü hareket eden 

200 günlük ortalamanın ilk test 

edilişinde kırılmasını beklememekle 

birlikte 1 haftalık vadede bu 

ortalamanın kırılması gerçekleşebilir. 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,4650 -  1,4700 

GBPUSD paritesinde 

yaşanan hafif geri çekilmeye 

rağmen ana desteğin 
üzerinde seyir devam ediyor.  

GBPUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1.210 

1.235 

Ons altında dün yaşanan düşüşün 

ardından gelen sert toparlanma ile, 

1.220 dolar seviyesinin üzerine bir 

hareket gerçekleştirdi. Olası yukarı 

hareketlerde bugün 1.225 dolar 

seviyesi ilk hedef olabilir. Yellen’dan 

gelebilecek güvercin bir konuşma ile 

1.235 dolar seviyesine hızla bir 

yükseliş görülebilir.  

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1.218 -  1.225 

1.210 dolar seviyesindeki ara 

desteğin çalışması bu desteği 

güçlendirerek 1.220 dolar 

seviyesinin üzerine hareketi 

başlattı. 

XAUUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,10 

1,1150 

EURCHF paritesinde bu hafta yaşanan 

düşüşün ardından, eurodaki muhtemel 

toparlanmanın etkileri ile bir 

toparlanma gerçekleşebilir. Bu 

durumda 1,1060 seviyesinin ara destek 

yapılarak yükseliş hareketinin 1,11 

seviyesinin üzerine çıkılması 

beklenebilir. Olası aşağı hareketlerde 

ise 1,10 seviyesinin altına inilmesini 

beklemiyoruz.   

Gün içi Seyir Aralığı  
Beklentimiz 

1,1060 – 1,1150  

Bugün teknik olarak 1,1150 

seviyesine doğru bir hareket 

gerçekleşebilir. 

Günün Önerisi ‘’ EURCHF ’’   
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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. 
  


