
20.04.2016 

DESTEK 

DİRENÇ 

2,8050 

2,8750 

PPK kararının ardından volatilite 

oldkça yüksek olacaktır. Piyasa 

beklentisine yakın kararlar 2,8050yi 

test ettirebilir ancak bundan sert bir 

faiz indirimi kuru hızlı bir şekilde 

2,8750 seviyesine getirebilir. Her iki 

senaryoda kurun sakinleşmesi ile 

aşağı ve yukarı hafif düzeltmeler 

beklenebilir. 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

2,82  -  2,86 

PPK’dan piyasa beklentisine 

yakın bir karar çıkması 

durumunda 2,8050 

seviyesine kadar gerileme 

görülebilir. 

USDTRY 



20.04.2016 

DESTEK 

DİRENÇ 

1,1280 

1,1430 

Veri bakımından yoğun bir hafta 

olmaması nedeniyle paritede de sert 

hareketler yaşanmazken petrol 

fiyatlarına bağlı olarak dalgalanmalar 

görüyoruz. Bugün 20 günlük h.o. 

Olan 1,1320 seviyesinin altına 

inilmesi zor gözükürken gün 

içerisinde 1,14 seviyesine 

yakınsamalar satı fırsatı verebilir. 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,1320  -  1,1380 

Düşen petrol fiyatlarıyla 

birlikte ECB toplantısı 

öncesinde1,14 seviyesini test 

edilemediğini görüyoruz. 

EURUSD 



20.04.2016 

DESTEK 

DİRENÇ 

1,4300 

1,4440 

Dolardaki zayıflamaya paralel olarak 

yükselişe geçen paritede bugün 

önemli dirençler test edilecek. 1,44 

seviyesinin üzerinde kalıcı olunması 

durumunda yukaır yönlü hareket 

hızlanabilir. Bugün için 1,44-1,4440 

aralığı satış fırsatı olarak 

değerlendirilebilir. 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,4340  -  1,4400 

6 Nisan’da başlayan yukarı 

yönlü trend direncini kırma 

çabası içerisinde 

dalgalanırken destek 
seviyelerini yukarı çekiyor.  

GBPUSD 



20.04.2016 

DESTEK 

DİRENÇ 

1,245 

1,255 

1.248 seviyesi gün içi ara destek. Bu 

desteğin altında kalıcı olunursa aşağı 

yönlü hareket ivmelenebilir. Ancak bu 

seviyenin üzerinde seyir izlenirse, 

dünkü kadar sert olmamakla birlikte 

yükseliş görülebilir. Bu yükseliş 1.252 

seviyesine kadar sürebilir. 1.252-

1.255 aralığında ise satış fırsatları 

değerlendirilebilir. 

Gün içi Ağırlıklı Seyir 
Aralığı  Beklentimiz 

1,246  -  1,252 

1.245 direncinin kırılması ile 

yükseliş hareketi hızlandı. 

Bugün 1.248 seviyesi 

hareketin yönünü 

belirleyecek. 

XAUUSD 



20.04.2016 

DESTEK 

DİRENÇ 

1,2700 

1,2780 

Doha toplantısı sonrası petrole ilişkin 

beklentilerin sona ermesi ve arz-

talep tarafında halen dengesizliğin 

sürmes ile Kanada Doları’nda yukarı 

sert hareketler görebiliriz. Bugün için 

yukarıda 1,2780 seviyesinin test 

edilerek kısa vadeli çanak 

formasyonu tamamlanabilir. 

Beklentimiz aşağı hareketlerin ise 

sınırlı kalması yönünde. 

Gün içi Seyir Aralığı  
Beklentimiz 

1,2710 – 1,2760 

Doha sonrası Stok verilerinin 

düşüş hareketini 

desteklemesi ile Kanada 

Doları’nda değer kayıpları 

sertleşebilir. 

Günün Önerisi USDCAD  
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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. 
  


