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FOREX GÖRÜNÜM 

bloomberg, günlük 

TÜRKİYE 
Mart ayında tüketici güveni % 15.4 azalarak 74.85 düzeyinde gerçekleşti. 

 

ABD 
San Francisco’da yaptığı konuşmada FED Başkanı Yellen, faiz artırımının aşamalı olarak bu yıl içinde yapılmasını beklediğini ve 

sıkılaştırma hakkında önceden tahmin edilebilecek bir yol izlenmeyeceğini belirtti. 

 

EURO BÖLGESİ 

 
• Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras haftasonu kreditörlerle yaptığı görüşmenin ardından bugün söz konusu reformların tamamlanması 

için TSİ 20:00’de kanun yapıcılarla görüşecek. Bloomberght’nin haberine göre bir Yunan hükümet yetkilisi kreditörlerle anlaşılamaması 

durumunda ülkenin borçlarını ödeyemeyeciği (temerrüt) riski ile karşıkarşı karşıya olduğunu açıkladı. 

 

• Kredi derecelendirme kuruluşu FITCH, Yunanistan’ın kredi notunu B’den CCC seviyesine indirdi; görünüm,’negatif’. 

 

ASYA  
  
• Çin MB Başkanı Zhou Xiaochuan, enflasyonun hızlı düşüyor olması ve deflasyon riskine dikkat çektiği konuşmasında FED faiz artırmının 

sermaye çıkışına sebep olabileceği konusunda endişe duyduklarını dile getirdi. 

 

• Japonya’da sanayi üretimi mart ayında %3.4 oranında daralma gösterdi (önceki: %3.7). Merkez Bankası Başkanı Kuroda, enflasyon 

oranının %2 düzeyinde istikrar kazanıncaya kadar parasal genişlemeyi sürdüreceklerini açıkladı.   

 

KIYMETLİ MADENLER 
Yellen’ın faiz artırımı ile ilgili konuşmasının ardından Dolardaki güçlenme ile altın fiyatlarındaki geri çekilme hız kazanmakta. 

 

 

bloomberg 



EUR/USD :Yunanistan ‘daki mali belirsizlik ve Fitch’in not  indirimi Euro’yu baskılamakta. 

Yunanistan, reform paketini beklenenden erken sundu.Bugün 

akşam TSİ 20:00’de meclisten gelecek cevabın belirsizliği 

Euro’da baskı yaratıyor. 

 

Ayrıca Kredi derecelendirme kuruluşu FITCH, Yunanistan’ın 

kredi notunu B’den CCC seviyesine indirdi ve parite 1.08’li 

seviyelere doğru çekilmekte. 

 

Teknik açıdan incelendiğinde parite, düşüş kanalı üst 

bandını zorlamakta. 

 

Şu sıralar 20 günlük ortalaması olan 1.0816 seviyesini aşağı 

yönlü zorlayan paritenin burayı kırmasıyla düşüş ivme 

kazanabilir. Bu seviyelerden göreceği tepkiyle de hedef kısa 

vadede 1.0878-1.0918 li seviyeleridir. 

Parite Fiyat % Değişim 5 Gün En düşük 5
5 Günlük En 

Yüksek
20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

EURUSD 1.0849 -0.76 1.0849 1.0969 # 1.0804 1.2386 14.64% 44.96 31.18 1.0501 1.1969 0.11 0.11

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD

Kısa Vade Direnç3 1.1106

Uzun Vade Direnç 2 1.1028

Periyod Direnç 1 1.0958

1 Gün % PİVOT 1.0880

5 Gün % Destek 1 1.0810

Aylık % Destek 2 1.0732

2015 Destek 3 1.0662-10.22

-0.24

-0.63

 %Değişim

-2.82



USD/TRY :Yemen  Operasyonu’nun etkileri pariteyi yükseltmeye devam ediyor... 

Yemen operasyonu’ndan en çok etkilenen para birimlerin 

başında gelen TL değer kaybına devam etmekte. 

 

Bugün ülkemizden gelen Mart ayı tüketici güveni % 15.4 

azalarak paritenin yükselişinin devamını sağlamıştır. 

 

Teknik olarak baktığımızda; sabah gelen güven endeksiyle 

beraber parite yükseliş kanalında kalmaya devam etmektedir. 

 

 Şu sıralar 2,62li seviyelere doğru ivmelenen USDTRY 

yükselişine devam ettiği takdirde hedef 2,6477 seviyesidir. 

Aksi takdirde 2,6039 ve 2,5968 li seviyelere geri çekilebilir. 
 

Parite Fiyat % Değişim 5 Gün En düşük 5
5 Günlük En 

Yüksek
20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 2.6132 -2.61 2.5582 2.6132 # 2.5989 2.2896 -11.90% 60.89 37.57 2.2449 2.6945 0.94 0.96

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD

Kısa Vade Direnç3 2.6585

Uzun Vade Direnç 2 2.6416

Periyod Direnç 1 2.6261

1 Gün % PİVOT 2.6092

5 Gün % Destek 1 2.5937

Aylık % Destek 2 2.5768

2015 Destek 3 2.5613-10.51

-0.03

-2.54

 %Değişim

-3.46



XAUUSD:Yellen konuşurken en çok Altın’ı etkiledi! 

Yemen operasyonu ardından güvenli varlık talebinin 

artmasıyla yükselişi ivme kazanan Altın, Yellen’ın Cuma 

günü yaptığı ‘faiz artırımının bu yıl içinde olacağı’ 

açıklamasıyla Cuma’dan başlayan tepki düşüşünü güçlü 

bir şekilde devam ettirmekte. 

 

Teknik açıdan, güçlü bir şekilde 1195 desteğinin  

kırılmasıyla fiyat şu sıralar 1188’li seviyelerde 

seyretmekte. 

Düşüşün devamı halinde 20günlük ortalamasının geçtiği 

1178 noktası takip edilebilir. Aksi takdirde güçlü direnç 

noktası olan 1205 seviyesinin yeniden denenmesi 

beklenebilir.  

Kısa Vade Direnç3 1219.21

Uzun Vade Direnç 2 1212.75

Periyod Direnç 1 1205.65

1 Gün % PİVOT 1199.19

5 Gün % Destek 1 1192.09

Aylık % Destek 2 1185.63

2015 Destek 3 1178.530.10

-0.78

0.08

 %Değişim

-1.55

Parite Fiyat % Değişim 5 Gün En düşük 5
5 Günlük En 

Yüksek
20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1189.1100 0.07 1189 1203 # 1177 1237 5.05% 49.54 27.64 1135.15 1306.13 0.27 0.09

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



Temel Göstergelere İlişkin Açıklamalar 

RSI (Relative Strength Index): Piyasanın aşırı alım ve satım bölgelerini tespit etmekte kullanılan bir göstergedir. 0 - 100 aralığında değer alır;  70’in üstü aşırı 

alım olarak kabul edilirken, 30’un altı aşırı satıma işaret eder. 
 
SD (Standard Deviation): Bir data setinin geçmiş değerleri ortalamasından hangi uzaklıkta olduğunu gösterir ve +2 ile -2 arasında değer alır. Genel olarak, 

standart sapmanın küçük olması; ortalamadan sapmaların ve riskin az olduğunun, büyük olması ise; ortalamadan sapmaların, risk in çok olduğunun ve 

oynaklığın göstergesidir. 

Dağılım grafiğine göre fiyat hareketlerinin %95’i 2SD sınırları içinde yer almaktadır. 

Fibonacci Düzeltme Seviyeleri (Fibonacci Retracement):  Bu analiz yönteminde, trendin dip seviyesinden zirve seviyesine çekilen çizgi yardımıyla, 

Fibonacci destek ve direnç seviyeleri elde edilir. Tek bașına al - sat sinyali üretmeyen bu hesaplama, fiyatın düzeltme seviyesine yakınlık oranını gösterir. 

 

ADX (Average Directional Movement Index): ADX indikatörü fiyatların hangi yönde hareket etme eğiliminde olduğunu araştırır.ADX’in sıfıra yaklaşan 

değerleri trendin olmadığını ve kararsız bir piyasayı gösterirken gösterge değerinin artmaya başlaması fiyat hareketinin olduğu yönde bir trendin varlığına işaret 

etmektedir. ADX’in yükselmeye başlaması yön hakkında bilgi vermese de fiyat hareketinin hızlanacağına işaret ederken, alçalan bir ADX değeri trendin 

zayıfladığına işaret eder. 

Son fiyat 60 günlük 2 standart sapmanın üzerinde, yön aşağı olabilir.

  Son fiyat 20/200 günlük ortalamanın altında.

Trend aşırı satım bölgesinde zayıf.

1 ve 3 yıllık Fibonacci rasyolarının yakınlığı %38.2, %50, %61.8 seviyelerinin +/-1 bölgesinde ya da, %99-100 seviyesinde yakınlığı %0-1 ise pembe ile gösterilir.

Kısa Vade: Fiyat 20 günlük ortalamanın üzerinde ise yukarı Kısa Vade: 20 günlük ortalamanın altında ise aşağı

Uzun Vade:Fiyat 200 günlük ortalamanın üzerinde ise yukarı Uzun Vade: 200 günlük ortalamanun altında ise aşağı

Son fiyat 20/200 günlük ortalamanın üzerinde.

Son fiyat 60 günlük 2 standart sapmanın altında, yön yukarı olabilir.

Trend aşırı alım bölgesinde güçlü.



Yasal Çekinceler:  
 

İş bu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin yapılan analiz yorum ve görüşler Halk Yatırım Satış Destek  Birimi tarafından teknik verilere dayalı olarak sunulmaktadır. 

 

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 sayfalarda 

yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, 

görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer sunumlar izin alınmadan 

yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz. 
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