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EUR/USD  
Mevsimsel likiditenin azaldığı bu dönemlerde Avrupa bankalarının bilanço küçülmeleri ile 
birleştiğinde EUR/USD paritesinde sert geri çekilmeler gözlemledik. Bugün Avrupa Merkez Bankası 
tarafından banakalara likitide sapğlamak için açılan ihalenin olumlu sonuçlanması sonucunda yukarı 
yönlenen bir EUR/USD paritesigördük ancak  aşırı satım bölgelerinde bulunması kısa vadeli 1,3050 
seviyelerine kadar geri çekilme  gözükebilir. Piyasaların 1,2850 seviyelerini önemsediğini denemeye 
çalıştığını görüyoruz.  
 
 

 
 
 
GBP/USD  
Genel olarak likite geçme ihtiyacı Dolar’ a olan talebi arttırırken, GBP/USD paritesi 1,5350 hedefine 
doğru hareketini sürdürürken, 1,5570 seviyesi kırılmadan aşağı düşüş hareketinin son bulduğunu 
söylemek için erken, bugün Avrupa tarafında açıklanacak ihale yakından takip edilecek.  
 



 



USD/JPY  
Dün anlatıklarımızdan farklı bir hikaye bulunmayan USD/JPY paritesi için risk iştahında ki azalmayla ilk 
defa Dolar karşısında genelde olduğu gibi kuvvetli kalsa da içinde bulunduğu bandın üst taraflarını 
zorlamaya başladı. Bu Avrupa menşeyli bankaların dolar açığını net olarak gösteriyor. Bugün için 
78,15 seviyesi dikkatle takip edilmelidir.  
 

 
 
 
CHF/USD  
 
 1,2000 seviyesinde bulunan alt sınırın 1,2500 seviyelerine yükseltebileceği senaryolarının 
gündemden kalkmasıyla hızlı bir şekilde 1,2250 seviyelerine geriledik. CHF/USD paritesi düşen kanal 
içersinde hareketine devam ederken 1,0480 desteği önemini koruyor.  
 



 



ALTIN  
Piyasaların olumlu gelişmelerle desteklediği altın da 1640 $ seviyelerine kadar alımların geldiğini 
gördük ancak Avrupa Merkez Bankasından sonuçlanan ihale sonrası oluşan kar satışları altında da geri 
çekilmelere yol açtı ve 1610 $ üstünü takip edicez. 
 

 
 
 
 
Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla 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. Bu görüşlere ilişkin bilgiler güvenilirliğine inanılan 

kaynaklardan elde edilmiş olup, Ata Yatırım bu bilgilerin doğruluğu hakkında garanti vermemektedir. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk 

ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize 

uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu durumda, ortaya çıkabilecek sonuçlardan dolayı Ata Yatırım sorumluluk kabul etmez. Ata Yatırım, hiçbir 

şekil ve surette ön ihbara ve /veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir, ortadan kaldırabilir. Ata Yatırım, 

mesajın ve bilgilerinin size, değişikliğe uğrayarak, geç ulaşmasından, bütünlük ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve 

bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Bu e-postanın virüs içermemesi için alınması gereken tedbirler 

alınmıştır. İşbu e-posta ve eklerinin kullanımdan kaynaklı zarar veya kayıplardan sorumlu olmadığımız için kullanmadan önce virüs kontrol 

programlarınızı uygulamanızı tavsiye ederiz 


