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GÜN İÇİ ANALİZLER
EUR/USD
Bugün Paskalya tatili sonrası Avrupa'nın kapalı olması sebebiyle zayıf hareket eden paritede işlem hacminin oldukça
düşük olduğunu izlemekteyiz. Pariteye teknik açıdan bakacak olursak üçgen içinde hareket eden paritede haftalık pivot seviyesinin 1,3827 olduğunu görmekteyiz. Gün içinde ise 1,3847 kırılır ise paritede 1,3900 seviyesine kadar yükseliş izlenebilir. Aşağı yönlü gelecek hareketlerde ise 1,3805 desteğinin kırılmasıyla 1,3760'a kadar düşüşler beklenebilir
(Grafik:1).
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USD/JPY
Paritenin 101,30 desteğini kıramadığını ve tekrardan ufak ufak sıçrama hareketleri yaptığını izledik. Teknik açıdan baktığımızda 102,36 desteği kırılırsa haftalık pivot seviyesi olan 101,95 seviyesine kadar düşüşler izleyebiliriz. Yukarıda ise
daha önce 4 kez denediği yükselen direnç çizgimizin 102,80'de olduğunu görüyoruz. Bu seviyenin kırılmasıyla birlikte
103,25 direncine kadar gün içinde yükseliş hareketi bekleyebiliriz (Grafik:2).
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Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir.
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ALTIN
Geçen hafta Yellen'in açıklamalarıyla 1280 seviyesine kadar düşen sarı madende bu hafta bu seviyenin üstünde
tutunup tutunamayacağını izleyeceğiz. Bugün piyasalarda sakin bir seyir izleyen altında günlük pivotumuz olan 1297
direncinin kırılmasıyla haftalık pivot noktamız olan 1308 seviyesine kadar yükselişler gelebilir. Aşağıda ise saatlik
bazda daha önce 5 kez denediği 1280 seviyesinin kırılmasıyla satışların hızlanacağını ve altının 1254 seviyesine doğru
düşebileceğini düşünüyoruz (Grafik:3).
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Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir.

