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DESTEK 

DİRENÇ 

2,9140 

2,9550 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı Beklentimiz 

2,9250 - 2,9410 

USDTRY 

Sabah yaşanan riskten 

kaçısın ardından yaşanan 

toparlanma ile kurda bir 

miktar geri çekilme izliyoruz. 

Mevcut küresel konjonktürde kurda 

2,9140 seviyesindeki 50 günlük 

ortalamanın altına inilmesini 

beklemiyoruz bu nedenle olası geri 

çekilmeler güvenli alım seviyesi 

olarak değerlendirilebilir. Yukarıda ise 

2,9550 seviyesindeki önemli direnç 

bu sabah bir kez daha kendini 

gösterdi. Bugün için 2,9250 

seviyesinin alım fırsatı olabileceğini 

düşünüyoruz. 2,9410 gün içi kar al 

seviyemiz.   



DESTEK 

DİRENÇ 

1,0830 

1,1270 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

Dün İspanya’da yaşanan seçim 

sonuçlarının ardından, İtalya’da da 

ayrılıkçıların güçlenmesiyle birlikte 

Euro Bölgesinin devamlılığının ciddi 

şekilde sorgulanır hale gelmesi euro 

üzerinde sert baskı yaratıyor. 1,10 

seviyesinin altında günlük kapanış 

yaşanması durumunda 1,0830 

seviyesine doğru hızlı düşüş olabilir. 

Bugün 1,1070 seviyesi satış fırsatı 

olarak değerlendirilebilir.  

1,0970  -  1,1060 

Paritede 1,10 seviyesinin 

altında bir günlük kapanış 

gelmesi durumunda satışlar 

hızlanabilir.  

EURUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,3250 

1,3520 

AB’den çıkış sürecinin yanı sıra, 

İskoçya ve Kuzey İrlanda’nın Birleşik 

Krallık’tan ayrılma taleplerinin 

artmasıyla birlikte GBP baskı altında 

kalmaya devam ediyor. Kısa vadede 

GBP üzerindeki baskıların devam 

etmesine paralel, 1,3450 seviyesine 

yakınsamalar satış fırsatı olarak 

değerlendirilebilir. 15 günlük süre 

içerisinde 1,30 seviyesinin test 

edilmesi süpriz olmayacaktır.   

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,3320 -  1,3450 

GBPUSD paritesinde 1,3520 

seviyesinin üzerinde günlük 
kapanış beklemiyoruz.  

GBPUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1.306 

1.335 

Ons altında güvenli liman talebi 

destek verse de, güçlü dolar sert 

yükselişlerin gerçekleşmesini 

engelliyor. Bu nedenle ons altında 

1.306-.1.335 dolar aralığında 

dalgalanma baz senaryo olarak ön 

plana çıkıyor. Bugün için 1.318 dolar 

seviyesine yakınsamalar tekrar alım 

fırsatı olarak değerlendirilebilir. 

Bugünkü risk algılamasının 

düşüklüğünün ise 1.335 dolar 

seviyesini geçecek boyutta 

olmadığını söyleyebiliriz.  

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1.318 -  1.330 

Risk iştahının düşmesiyle 

güvenli varlıklara olan talebin 

artması Ons altına destek 

oluyor. 

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. 
  


