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DESTEK 

DİRENÇ 

2,7850 

2,8300 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

2,8000  -  2,8150 

Kurda 2,8050 seviyesi ana 

destek konumunda ve kurun 

görünümünü belirleyecek.  

USDTRY 

Kurda 2,8050 seviyesi oldukça kritik. 

Bugün bu seviyenin altında kalıcı 

olunması durumunda 2,7850 

seviyesine kadar devam edebilecek 

düşüşler yaşanabilir. Bu desteğin 

üzerine çıkılması ve kalıcı olunması 

durumunda ise, desteğin 

kırılayamacağı algısı ile 2,83’e doğru 

bir hareket gerçekleşebilir. .   



DESTEK 

DİRENÇ 

1,1350 

1,1470 

Zayıf gelen ABD büyüme verisinin 

ardından yeni direnç 12 Nisan 

yükseği olan 1,1470. Aşağıda 1,1380 

seviyesinin altında kalıcılık 

beklemiyoruz. 1,1350 ise güvenli 

alım bölgesi olarak değerlendirilebilir. 

1,1420 direnci ise önemli bir ara 

direnç ve üzerinde kalıcı olunması 

önümüzdeki hafta olabilir. 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,1380  -  1,1420 

Dün zayıf gelen büyüme 

verisinin ardından FED’in faiz 

artırma ihtimalinin düşmesiyle 

paritede 1,14 seviyesinin 

üzeri deneniyor. 

EURUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,4550 

1,4670 

Olası tepki satışlarında 1,4550 

seviyesine kadar geri çekilme 

yaşanabilir. Bugün ivmelenen 

trendde indikatör rahatlaması için 

daha yatay bir hareket bekliyoruz. 

1,4670 seviyesinin üzerinde kalıcı 

olunması zor gözüküyor.  

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,4600 -  1,4650 

ABD ekonomisinden gelen 

zayıf veriler yukarı trendin 
ivmelenmesini sağlıyor. 

GBPUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

17,1000 

17,2500 

Yükselen petrol fiyatları ve son 

dönemde yaşanan GOÜ para 

birimlerine yönelik pozitif algının 

bugün de devam etmesi beklenebilir. 

Peso benzer para birimlerine göre 

200 günlük h.o.sını kıramayan nadir 

para birimlerinden. Bu sebeple bugün 

bu ortalamanın altında kalıcı 

olunması beklenebilir.  

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

17,1500  -  17,2250 

Ons altın piyasalarda risk 

iştahının azalmasına ek 

olarak, ABD’de zayıf gelen 

büyüme ve güçlü enflasyon 

ile yükseliyor. 

XAUUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

17,1000 

17,3000 

0,96 seviyesindeki 20 günlük 

hareketli ortalamaya doğru seyrin 

bugün de devam etmesi beklenebilir. 

Yukarıda 0,97 seviyesine 

yakınsamalar satış fırsatı olarak 

değerlendirilebilir. RSI’da 0,96 

seviyesine kadar inişler için gerekli 

marj bulunmakla birlikte 0,96 

seviyesinin altında ise çekimser 

kalıyoruz.    

Gün içi Seyir Aralığı  
Beklentimiz 

0,9700– 0,9630 

200 günlük hareketli 

ortalamasını deneyen 

Meksika Pesosu’nda aşağı 

yönlü hareket bugün de 

devam edebilir.  

Günün Önerisi USDMXN  
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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. 
  


