
14.04.2016 

DESTEK 

DİRENÇ 

2,8440 

2,8675 

ABD TÜFE rakamları öncesi GOÜ 

para birimleri üzerindeki baskının 

artmasıyla kurda yükseliş görüyoruz. 

ABD’den gelecek verilere bağlı 

olarak söz konusu direnç test 

edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 

ise 2,8440-2,85 aralığı güvenli alım 

bölgesi olarak kullanılabilir.  

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

2,8540  -  2,8650 

Yukarı yönlü kanalda 2,8675 

direncini zorluyor. 

USDTRY 



14.04.2016 

DESTEK 

DİRENÇ 

1,1147 

1,1300 

Salı günü başlayan güçlü dolar 

temasındaki etkinlik ile paritede aşağı 

yönlü hareketler belirginleşti. Bugün 

her iki tarafta da açıklanacak 

enflasyon rakamları etkili olacak. 

ABD enflasyon rakamlarının euroya 

göre daha güçlü olması nedeniyle 

gün içi aşağı yönlü hareketin ağır 

basmasını bekliyoruz.  

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,1200  -  1,1280 

Aşağı yönlü sert hareketlerle 

birlikte 1,1147 yeni hedef 

haline geldi. Ancak bugünkü 

TÜFE rakamları gelmeden bu 

seviye test  edilemeyebilir. 

EURUSD 



14.04.2016 

DESTEK 

DİRENÇ 

1,4020 

1,4250 

Bugün aşağı yönlü hareket 1,40 

seviyesine kadar devam edebilir 

ancak buradan tepki gelme olasılığı 

yüksek. Bugünkü faiz toplantısından 

bir sürpriz çıkmasını beklemiyoruz. 

Ancak toplantı sonrası bir toparlanma 

ile 1,42 seviyesinin üzerine çıkılabilir. 

1,42 üzerinde temkinli duruş ile 

1,4220 satış fırsatı olabilir. 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,4060  -  1,4160 

Güçlenen dolarla birlikte 

zayıflayan Pound bugün sert 

düşüş göstererek 5 günlük 

hareketli ortalamasının altına 

düştü. 

GBPUSD 



14.04.2016 

DESTEK 

DİRENÇ 

1,230 

1,1245 

Yaşanan sert yükseliş ve düşüşlerin 

ardından ons altında 2-3 günlük bant 

hareketi dönemi başlayabilir. 

Göstergelerin sakinleşmesi ile gün içi 

işlem aralığı giderek düşerken bugün 

TÜFE rakamlarına bağlı olarak 1,230 

ve 1,245 seviyeleri arasındaki 

dalgalanmalar alış ve satış fırsatları 

verebilir. 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,237  -  1,242 

CCI’ın sıfıra gelmesi dengeli 
hareketlerin habercisi olabilir. 

XAUUSD 



14.04.2016 

DESTEK 

DİRENÇ 

3,4700 

3,5600 

Teknik olarak düşüş kanalından dar 

bant hareketine doğru geçiş yapan 

paritede bugün GOÜ paralarında 

yaşanan satışa paralel yükselişler 

görülebilir. 3,48-3,50 aralığı gün 

içerisinde güvenli alım seviyesi 

olarak kullanılabilir. Yukarıda ies 3,55 

seviyesi günlük kar realizasyonu için 

uygun görünüyor. 

Gün içi Seyir Aralığı  
Beklentimiz 

3,4850 – 3,5420 

Bugün GOÜ para birimlerinde 

yaşanan satışa Brezilya 

Real’i eşlik etmedi. Ancak 

Bovespa’nın açılmasıyla 

paritede yükseliş görülebilir. 

Günün Önerisi USDBRL  
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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. 
  


