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 11 Mart Salı günü Asya seansında ekonomik veri akışı oldukça sakin ve piyasalar Japonya Merkez Bankası 

toplantısına odaklanmış durumda. Sabaha karşı son bulacak Merkez Bankası toplantısı öncesinde USDJPY 

paritesi hafif primle 103.34 seviyesinden işlem görmekte. 103 seviyesi hem psikolojik sınır hem de 50 günlük 

hareketli ortalama olması nedeniyle oldukça önemli bir destek. 103 aşağı yönlü kırılmadığı sürece yön 

yukarı, ilk direnç noktası ise 103.76. 

 Cuma günü 1.3915 ile son 2 yılın rekorunu geliştiren EURUSD paritesi Asya seansında oldukça dar bir 

bantta işlem görüyor ve hafif kayıpla 1.3873 seviyesinde. Eğer 1.39 psiklojik sınırı tekrar kırılırsa 1.3915 

yeniden test edilecektir. 

 Dün  Asya seansında $1328’e kadar gerileyen spot altın daha sonra kayıplarını silmiş ve $1339 

seviyesinden işlem gününü sonlandırmıştı. Değerli metal bugün ise hafif primle işlem görüyor ve tekrar 

$1340’ın üzerine çıkmayı başardı.  

 AUDUSD paritesi 0.90 psikolojik sınırı üzerine yerleşmiş gözüküyor ve bugün de %0.15 primle 0.9033 

seviyesinden işlem görmekte. Parite için en önemli direnç seviyesi 100 günlük hareketli ortalama olan 0.9063 

seviyesi. 

 Bugün piyasalar TSİ:11:30’da açıklanacak olan İngiltere sanayi ve imalat üretimi verilerini takip edecekler. 

Ocak ayına ait sanayi üretiminin %0.2, imalat üretiminin ise %0.3 yükselmesi bekleniyor.    
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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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