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AVRUPA SPOT FX 
 

24.02.2017 

 Haftanın son işlem gününde erken saatlerde kaydedilen kayıplarını silen ABD Doları durağan seyir 

izlemekte.  Sterlin cephesinde satış yönlü momentumda artış gözlemlenirken, Japon Yeni’nde yatay-pozitif 

seyir öne çıkmakta.  100,82-101,09 aralığında dalgalanan Dolar endeksi gün ortasında 101,00 seviyesinin 

hemen üzerinde yatay seyir izlemekte. 

 Makro veri açıklamalarında Avrupa seansında birincil dereceden önemli açıklama öne çıkmadı.  Akşam 

saatlerinde Moody’s tarafından yapılacak olan Almanya kredi notu derecelendirmesinin yanı sıra TSİ 

16:30’da Kanada TÜFE, 18:00’de ise ABD yeni konut satışları ve Michigan Üniversitesi güven verileri 

açıklanacaktır. 

 Erken saatlerde 1,0600’da bulunan 50 günlük hareketli ortalamasını yukarı yönlü test eden EURSUD, gün 

ortasına doğru bu seviyeden geri çekilerek 1,0580 çevresinde dengelendi.  Gün ortasında yatay işlem 

gören EURUSD 1,0580’in hemen üzerinde işlem görmekte. 

 Gün içinde 1,2570’e kadar yükselerek haftanın zirvesini kaydeden GBPUSD Avrupa seansının açılmasıyla 

oluşan satış baskısıyla günün en düşük seviyelerinde işlem görmekte.  1,2524-1,2570 aralığında işlem 

gören GBPUSD %0,2 kayıpla işlem görmekte.  Hafta başında 200 günlük hareketli ortalamasını aşağı yönlü 

kıran EURGBP ise dün gözlemlenen kuvvetli satışları takiben bugün tekrar pozitif seyir izlemekte.  Gün 

içinde 0,84451’e kadar yükselen EURGBP güne %0,2 primle günün zirve seviyelerinde işlem görmekte. 

 Hafta kapanışında Japon Yeni’nde değer kazancı öne çıkmakta.  Gün ortasında 112,50’yi aşağı yönlü test 

eden USDJPY günün en düşük seviyelerinde işlem görürken, 119,00’a çekilen EURJPY bu seviyenin 

hemen üzerinde yatay-eksi seyir izlemekte. 

 1250’nin üzerine çıkan spot altında alım yönlü hareketlilik devam etmekte.  200 günlük hareketli ortalama 

ve 3 yıllık %61,8 Fibo seviyesinin güçlendirdiği 1260-1263 direnç bandı gündemde.  1255’in hemen 

üzerinde günün zirvesinde seyreden değerli metal %0,4’ün üzerinde primle işlem görmekte. 
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Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım 
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri 
arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların 
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz 
ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun 
sonuçlar doğurmayabilir. 
 
Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul 
Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım 
Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.  çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. 
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