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DESTEK 

DİRENÇ 

2,8750 

2,9150 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı Beklentimiz 

2,8850 - 2,8970 

USDTRY 

Dolar/TL paritesinde düşük 

volatiliteyle 2,90 seviyesinin 

altındaki seyir korunuyor.  

Öncelikli olarak 2,8750 seviyesindeki 

ana desteğin test edilebilmesi için 

2,8880 seviyesinin altında kalıcılık 

gerekiyor. 2,8880 seviyesinin altında 

kalıcı olunursa 2,8750 seviyesindeki 

ana destek test edilebilir ancak bugün 

için ana desteğin kırılmasını 

beklemiyoruz. 2,8880 seviyesinin 

tekrar üzerine çıkılması durumunda 

2,8940 seviyesinin üzerinde bir 

günlük kapanış beklenebilir.  



DESTEK 

DİRENÇ 

1,0830 

1,1120 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

Paritede dün 1,1130 seviyesi kısa bir 

süre için görülmesine rağmen,  daha 

sonra tekrar 1,1120 direncinin altına 

inildi. Bugün paritede 1,1120 

seviyesinin geçilememesi 

durumunda bu direncin 

kırılmayacağı algısı ile 1,1070’e 

kadar gerileme olabilir. Bu seviyenin 

kırılması durumunda ise 1,1170 

seviyesine kadar yükselişler 

görmemiz mümkün.  

1,1050  -  1,1120 

Brexit’in ilk şokunun 

atlatılmasının ardından 

paritede 1,11 seviyesinin 

üzerinde tutunma çabaları 

görüyoruz.  

EURUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1,3250 

1,3520 

Yaşanan toparlanmayla birlikte 5 

günlük ortalamasına kadar gelen 

paritede bugün 1,3425 seviyesi 

belirleyici olacak. Bu seviyenin 

üzerindeki seyrin devam etmesi 

durumunda yükseliş hareketi devam 

edebilir. Ancak Brexit sonrası 

süreçle ilgili belirsizliklerin oldukça 

fazla olması nedeniyle yükseliş 

hareketlerinin satış fırsatı olarak 

değerlendirilmesi daha doğru 

olabilir. 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,3380 -  1,3500 

GBPUSD paritesi dün 

Brexit’ten bu yana en yüksek 

günlük kapanışını 
gerçekleştirdi .  

GBPUSD 



DESTEK 

DİRENÇ 

1.306 

1.335 

Ons altında 1.305-1.335 dolar 

aralığındaki hareket devam ediyor. 

Risk iştahındaki düşüşe rağmen 

dolardaki zayıf tutum ve tahvil 

faizlerinin halen düşük olması 

nedeniyle ons altında sert düşüş 

yaşanmadığını görüyoruz. Bugün 

aşağı yönlü hareketlerde 1.310 dolar 

seviyesi alım fırsatı olabilir. Yukarıda 

ise 1.321 dolar seviyelerinden 

itibaren satışlar başlayabilir.  

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1.310 -  1.321 

Altın risk iştahındaki artışla 

güç kaybederken doların 

zayıf duruşuyla dengeleniyor. 

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. 
  


