
13.04.2016 

DESTEK 

DİRENÇ 

2,8365 

2,8600 

TL üzerinde dün başlayan baskının 

bugün de devam etmesi ile  2,86 

ciddi bir hedef haline geldi. 11 

Nisan’da başlayan yukarı yönlü trend 

güçlenerek devam ediyor. Bugün 

2,84 seviyesine doğru geri çekilmeler 

alım fırsatı olabilir. Teknik olarak 

bugün 2,86 seviyesinin geçilmesi ise 

zor gözüküyor.   

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

2,8400  -  2,8560 

GOÜ para birimleri üzerindeki 

baskının devam etmesi 

durumunda gün içi 2,86 

seviyesi denenebilir. 

USDTRY 



13.04.2016 

DESTEK 

DİRENÇ 

1,1300 

1,1420 

20 Mart’tan bu yana süren 200 

birimlik h.o.’nın üzerindeki seyir dün 

sert düşüşle sona erdi. Bu hareket 

paritede kısa vadeli olarak yönün 

aşağı çevrilmesine neden olabilir. 

Bugün ABD verilerine bağlı olarak 

1,13 test edilebilir. Yukarı 

hareketlerde 1,14 seviyesine 

yakınsamalar satış fırsatı olabilr. 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,1325  -  1,1395 

60 dakikalıkta 200 birimlik 

ortalamanın altına inilmesiyle 

kısa vadeli olarak yön aşağı 

döndü. 

EURUSD 



13.04.2016 

DESTEK 

DİRENÇ 

1,4220 

1,4320 

5 günlük h.o. üzerindeki seyir bant 

hareketinin desteğini 

sağlamlaştırıyor. Bugün 1,4220 

desteğinin kalıcı olarak kırılmasını 

beklemiyoruz. Dolayısıyla bu 

seviyeye yakınsamalar veya altına 

sarkmalar alım fırsatı olarak 

değerlendirilebilir. 1,4320 direnci ise 

bugün için güçlü. 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,4250  -  1,4300 

Günlük grafikte bant 

hareketinin desteği üzerinde 

tutunma çabaları devam 

ediyor. Bugün işlemler dar bir 

alanda yoğunlaşabilir. 

GBPUSD 



13.04.2016 

DESTEK 

DİRENÇ 

1,244 

1,270 

Dün 1,260’ın üzerinde günlük 

kapanış gerçekleştirememiş olması 

ons altında bugün negatif etki 

yaratıyor. Bugün düne göre daha az 

volatil bir hareket beklenebilir. Ana 

desteğinden hala oldukça yukarıda 

olan altın için 1,250 seviyesine 

yakınsamalar kısa vadeli alım fırsatı 

olarak değerlendirilebilir. 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,245  -  1,250 

Hafta başında yaşanan sert 

yükselişin ardından sakin 

kalan altında bugün hafif 

değer kaybı yaşanabilir. 

XAUUSD 



13.04.2016 

DESTEK 

DİRENÇ 

14,5500 

14,9000 

200 günlük h.o. ile 5 günlük h.o 

arasında hareket eden paritede, 

bugün 5 günlüğe yakınsama hareketi 

bekliyoruz. 14,78 seviyesindeki ara 

direncin kalıcı olarak kırılması 

durumunda ise 14,90 seviyesine 

doğru olan hareket hızlanabilir. 14,68 

güvenli alım bölgesi olarak 

değerlendirilebilir. 

Gün içi Seyir Aralığı  
Beklentimiz 

14,7000 – 14,8000 

Altındaki muhtemel hafif 

aşağı yönlü hareket ve GOÜ 

paralarındaki baskı ile yön 

yukarı olabilir. 

Günün Önerisi USDZAR  
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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. 
  


