
15.04.2016 

DESTEK 

DİRENÇ 

2,8425 

2,8750 

GOÜ para birimleri arasında negatif 

ayrışan TL, iki gün üst üste 2,87 

seviyesini test etti. Bugün 2,8750 

seviyesi test edilirse yukarı hareket 

hızlanabilir. Ancak bu seviye test 

edilemezse 2,8425 seviyesine doğru 

bir geri çekilme gerçekleşebilir. 2,86 

üzeri seyirde ise  kısa pozisyonlara 

karşı dikkatli olmak gerekiyor. 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

2,8500  -  2,8600 

Yukarı yönlü kanalda kanal 

hareketi destek seviyesinden 

dönerek güçlendi. 

USDTRY 



15.04.2016 

DESTEK 

DİRENÇ 

1,1170 

1,1300 

Dün ABD verileri ile yaşanan 

paritedeki yükseliş indikatörlerde 

normalleşme yaşanmasına neden 

oldu. Dolayısıyla bugün ABD’den 

gelecek güçlü verilerde aşağı yönlü 

sert hareketler için marj oluştu. Aşağı 

yönlü harekette ilk olarak 1,1233 

seviyesi önemli. Bu seviye kırılırsa 

1,1170 seviyesi gündeme gelebilir. 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,1233  -  1,1294 

Dün Euro tarafında gelen 

ılımlı ve ABD tarafında gelen 

zayıf görünümlü verilere 

rağmen aşağı yönlü hareket 

devam etmeye çalışıyor. 

EURUSD 



15.04.2016 

DESTEK 

DİRENÇ 

1,4020 

1,4250 

1,4200 seviyesindeki 5 günlük 

h.o.’nın bugün ABD verileri 

açıklanmadan geçilmesi oldukça zor. 

60 dakikalıkta 1,41 seviyesinde 

bulunan desteği kullanarak 1,42 

hedefli gün içi alımlar yapılabilir. ABD 

verilerine bağlı olarak aşağıda 

1,4020 seviyesi test edilebilirken, 

yukarıda 1,4250’nin geçilmesi zor. 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,4100  -  1,4200 

Dün beklentilere paralel gelen 

faizlerde değişikliğe 

gidilmemesi kararırın 

ardından 5 günlük hareketli 

ortalamanın altında seyir 
devam ediyor. 

GBPUSD 



15.04.2016 

DESTEK 

DİRENÇ 

1,225 

1,1238 

Salı günü başlayan düşüş hareketi 

geçen hafta yaşanan kazançları geri 

verdi. Bugün 1,255 seviyesindeki ana 

desteği test eden ons altında 

zayıflamaya neden oldu. Bu nedenle 

bugün 1.233 seviyesinin üzerindeki 

uzun pozisyonlarda temkinli olmak 

gerekiyor. 1.226 seviyesi ise güvenli 

alım seviyesi olarak değerlendirilebilir 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,225  -  1,233 

Altında yaşanan geri geçilme 

1.225 seviyesindeki ana 
desteğe kadar ilerledi. 

XAUUSD 



15.04.2016 

DESTEK 

DİRENÇ 

15,9700 

16,2500 

Son dönemde yukarı yönlü sert 

yükseliş gerçekleştiren gümüş, 

bugün hem altının bir miktar güç 

kaybetmesi hem de teknik olarak 3 

gündür aynı direnci denemesi 

nedeniyle 15,97’deki desteğine 

doğru sert bir gerileme 

gerçekleştirebilir. Gün içerisinde 

16,20 seviyesinin üzeri satış bölgesi 

olarak kullanılabilir. 

Gün içi Seyir Aralığı  
Beklentimiz 

16,2200 – 15,9700 

Gümüşte kırılamayan 16,25 

direnci nedeniyle bugün aşağı 
yönlü sert hareket olabilir. 

Günün Önerisi XAGUSD  
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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. 
  


