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AUDUSD Analizi
Avustralya’da 25 Mayıs tarihinde sona eren bir haftalık sürede Tüketici Güven Endeksi bir önceki
haftaya göre yüzde 1.1 daha gerileyerek 2009 Mayıs ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi. 5
haftalık süre zarfına baktığımızda ise güven endeksi %15 oranında değer kaybı yaşadı. Bugün dolar
tarafında veri akışı yoğun. Saat 15:30’da ABD Dayanıklı Mal Siparişleri ve 17:00’da Mayıs ayı Tüketici Güveni önem teşkil etmektedir.
Teknik olarak bakıldığında AUD/USD paritesi önünde ilk direnç seviyesi 0.9277’de bulunmaktadır.
Bu seviyenin aşılması halinde 0.9315 seviyeleri hedeflenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 0.9241
desteği önem taşımakla birlikte, bu seviyenin aşağısına sarkmalarda 0.9214 desteği takip edilecektir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir.
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NZDUSD Analizi
NZDUSD paritesinde 4 saatlik grafikler incelendiğinde daha önce birçok defa test edilen 0.8515
desteğinin önemli olduğunu söylemek mümkün. Bu seviyenin üzerindeki hareketlerde parite önünde 0.8590 seviyesi direnç oluşturmaktadır. 0.8590 direncinin aşılması halinde ise sırasıyla 0.8640,
0.8694 seviyeleri takip edilecektir.
Aşağı yönlü hareketlerde ise 0.8540 ara destek olarak takip edileceği gibi, 0.8515 seviyesi önemli
bir destek konumundadır. Bu seviyenin aşağısına sarkmalarda satışlar hızlanabilir. Bu noktada destek olarak 0.8470 ve 0.8430 seviyeleri izlenecektir.
Veri akışına baktığımızda; ABD tarafında saat 15:30’da ABD Dayanıklı Mal Siparişleri ve 17:00’da
Mayıs ayı Tüketici Güveni dataları önem teşkil etmektedir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir.

