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DESTEK 

DİRENÇ 

2,9000 

2,9330 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı Beklentimiz 

2,9050 - 2,9250 

USDTRY 

Dış ilişkilerdeki olumlu 

gelişmeler ve bugün güçlü 

dolar temasına gelen tepki ile 

kurda geri çekilme 

yaşanabilir. 

Dış ilişkilerde yaşanan olumlu 

gelişmelerin ardından bugün güçlü 

dolara gelen tepkilerle ilk olarak 

2,9150 seviyesindeki 50 günlük 

ortalama test edilmek istenebilir. 

Bugün geri çekilmenin 2,90 

seviyesinin altına inmesini 

beklemiyoruz. Gün içerisinde 2,9050 

seviyesi alım fırsatı olarak 

değerlendirilebilir.    



DESTEK 

DİRENÇ 

1,0830 

1,1120 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

Bugün küresel olarak dolarda 

görülen hafif zayıflama ile paritede 

de yukarı yönlü hareket görüyoruz. 

200 günlük ortalama olan 1,1097 

seviyesine yakınsamaların satış 

fırsatı verebileceğini düşünüyoruz. 

Aşağıda bugün 1,10 seviyesinin 

altına inilmesi zor gözüküyor. Bugün 

açıklanacak ABD verileriyle 1,11 

seviyesinin test edilmesi durumunda 

satış yapılabilir.  

1,1020  -  1,1080 

Paritede 1,10 seviyesinin 

altında bir günlük kapanış 

gelmemesinin ardından 

bugün gelen tepkiyle yükseliş 

görüyoruz.  

EURUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,3250 

1,3520 

Pound’da volatilitenin görece 

düşmesiyle birlikte gün içi seyir 

aralığı beklentimizi de daraltıyoruz. 

Önümüzdeki dönemde Pound’da 

yönü haber akışları belirleyecek. 

Bugün içerisinde 1,34 seviyesinin 

geçilmesi satış fırsatı olarak 

değerlendirilebilir.Aşağıda 1,32-

1,3250 aralığı önemli bir destek ve 

bu desteğin altında halen günlük 

kapanış yaşanmadığını hatırlamak 

gerekiyor.   

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,3300 -  1,3410 

Güçlü dolara gelen tepkiye 

paralel Brexit ile sert düşen 

Pound’da bugün toparlanma 
teması hakim.  

GBPUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1.306 

1.320 

Ons altının bugün güçlü dolar 

temasının zayıf olmasına karşın 

düşüşü,  satışları artırabilir. Teknik 

olarak tüm politik belirsizliklere 

rağmen 1.335 dolar/ons seviyesinin 

geçilemeyişi altın uzun pozisyonlara 

daha temkinli yaklaşmayı 

gerektiriyor. Bugün 1.318 dolar 

seviyesi satış fırsatı olabilir. Ancak 

bugünkü hareketin 1.306 dolar 

desteğini kıracak boyutta olduğunu 

düşünmüyoruz.  

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1.306 -  1.318 

Risk iştahındaki hafif 

yükselişle birlikte ons altında 

geri çekilme görüyoruz.  

XAUUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

17,30 

17,80 

Küresel büyüme endişelerinin artması 

ve brent petrolde son dönemde 

yaşanan ağırlıklı aşağı yönlü hareket 

gümüşte aşağı yönlü baskıları 

artırabilir. Bugün 5 günlük ortalama 

olan 17,54 seviyesinin test 

edilebileceğini düşünüyoruz. Yukarı 

yönlü hareketlerin sınırlı olmasını 

beklerken, 17,70-17,80 aralığının 

satış fırsatı olabileceğini 

düşünüyoruz.  

Gün içi Seyir Aralığı  
Beklentimiz 

17,54 – 17,70 

Günün Önerisi ‘’ XAGUSD ’’   

Küresel büyümeye ilişkin 

endişelerin artması ile 

gümüşte düşüş sürebilir.  
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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. 
  


