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TÜRKİYE 
Bugün açıklanan TÜİK verilerine göre, 2015 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1.19, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3.03, bir önceki 

yılın aynı ayına göre %7.61 ve on iki aylık ortalamaya göre %8.70 artış meydana geldi. Aylık ve yıllık en yüksek artış ise gıda ve alkolsüz 

içecekler grubunda sırasıyla %2.47 ve %14.12 oranlarında gerçekleşti. 

 

ABD 
Haftalık işsizlik başvuruları dün açıklandı. 268 bin ile beklentilerin oldukça altında kalan veri (piyasa beklentisi:285 bin), istihdam 

piyasasındaki iyileşmenin ABD büyümesine katkı sağlayacağına işaret eder nitelikteydi. Dış ticaret açığındaki gerileme ve fabrika 

siparişlerinin daralma halinden artışa geçerek %0.2 büyüme göstermesi olumlu bir görünüm yarattı. Buna karşın, iyi gelen veriler Dolar 

Endeksi’nde yükseliş meydana getirmedi. Bugün açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi Dolar için 

olumlu iken, tam tersi bir durum USD paritelerinde baskı meydana getirebilir. Bugünün Paskalya tatili olması piyasaların muhtemel 

tepkilerinin zayıf kalmasına neden olabilir. 

 
EURO BÖLGESİ 
Matriks’in haberine göre Euro Bölgesi yetkilileri Yunanistan’ın sunduğu reform paketinin yetersiz olduğunu ve reformlar konusunda bir anlaşmaya 

varılmadan kredi sağlama durumunun söz konusu olmayacağını dile getirdi. Makro gelişmelere baktığımız zaman Ekonomik Konjonktür Araştırma 

Enstitüsü'nün (ECRI) Euro Bölgesi Gelecek Enflasyon ölçümü EFZIG araştırmasına göre Euro Bölgesi'nden enflasyon baskıları artış gösterdi. 

Konjonktürel trendleri göstermesi için dizayn edilen EFZIF, Şubat ayında Ocak ayındaki 95,9 puandan 97,3 puana çıktı (Foreks). 

 

ASYA  
Japonya’da Markit Hizmet Sektörü PMI mart ayında 48.4 puana gerilerken (önceki: 48.5), aynı veri Çin’de 52.3 seviyesinde gerçekleşti. 

 

EMTİALAR 

Batı Bloğu ülkelerinin İran ile anlaşmaya varması Dolar’a olan güveni olumlu etkilerken XAUUSD paritesinde geri çekilmeye sebep olmakta.  

Bugünkü ABD Tarım Dışı İstihdam verisi de Altın’ın yönünü belirleyecek bir öneme sahip olması sebebiyle yakından takip edilmeli. 

  
 

 

 

bloomberg 

Günün Öne Çıkan Verileri
Saat Ülke Önem Düzeyi Dönem Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

10:00 Türkiye Mart Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) 0,89% 0,71%

10:00 Türkiye Mart Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) 7,20% 7,55%

15:30 ABD Mart Tarım Dışı İstihdam 242.000 295.000

15:30 ABD Mart İşsizlik Oranı 5,5% 5,5%

15:30 ABD Mart Ortalama Saatlik Kazançlar(Aylık) 0,2% 0,1%

15.30 ABD Mart Ortalama Çalışma Haftası 34.6 saat 34.6 saat



EUR/USD:  Parite, Yeniden Yükseliş Kanalını Test Ediyor! 

 

Teknik açıdan incelendiğinde; parite 20 günlük ve 50 günlük 

hareketli ortalaması arasında 1.0880’li seviyelerde 

seyretmektedir. Yukarı yönde takip edilecek dirençler 1.0905 

ve 1,0980 olarak görünür. 20 günlüğün altında takip edilmesi 

gereken destek ise 1.0722 ve 1.0622’dir.  

ADX’e göre aşağı yönlü olan ana trendde bir zayıflama 

gözlense de aşağı yönlü trend, kanalın üst sınırlarını 

zorlayarak devam etmekte. 

Yunanistan’ın ikinci kez sunduğu reform paketi de kreditörler 

tarafından reddedildi. Euro Bölgesi’nden gelen veriler iyi 

olmasına rağmen Yunanistan belirsizliği Euro’da baskı 

yaratmaktadır.  

Diğer taraftan İran ve Batı koalisyonuyla uzlaşma sağlanması 

Dolar’a biraz olsun nefes aldırdı.  

Avrupa ve ABD piyasaları Paskalya tatilinde olmasına karşın  

bugün açıklanacak ve piyasada en yüksek volatiliteleri getiren 

verilerden biri olan ABD Tarım Dışı İstihdam verisi dikkatle takip 

edilmelidir. 

 

 



USDTRY: ABD Tarım Dışı İstihdam  Verisi Öncesi Parite Yatay Seyretmekte. 

. 

 

 
 

Bugün ülkemizde açıklanan TÜFE verileri de beklentiden 

yüksek gelmiştir. Bu haftaki tüm TL verileri beklenilenin 

dışında gelmesine rağmen ABD verilerinin de olumlu 

seyretmemesi kurun 2.6 altında kalmasını sağlamıştır. 

Bugün açıklanacak olan ve özellikle takip edilmesi gereken 

ABD Tarım Dışı İstihdam verisi yön belirleyici nitelikte 

olacaktır. 

 

Teknik olarak baktığımızda; parite 20 günlük ortalamasına 

doğru hafif yükselişte seyretmekte. Burayı kırarsa eğer  2,61 

ve 2.6240’lı dirençlerini takip etmek gerek. Aşağı yönlü 

harekette ise  2.5735 seviyesi önemli bir destek konumunda. 

Bununla birlikte Momentum indikatörü de yatay gidişi teyit 

etmektedir. 



XAUUSD: 1199 Desteğinin Üstünde Kalması Halinde Yukarı Yönlü Hareket İvmelenebilir! 

 

Batı Bloğu ülkeleri ile İran nihayet bir anlaşmaya vardılar. 

Böylelikle Dolar alıcılı bir seyir izleyen yatırımcı Altın’ın rallisini 

kırmış oldu. Bugün açıklanacak ABD Tarım Dışı İstihdam raporu 

yön tayin edecek bir veri olduğundan takip etmek gereklidir. 

 

Teknik olarak baktığımızda; 20 günlük ortalaması 1178 

seviyesi ile 50 günlük ortalaması 1209 arasında seyreden 

Altın’ın burayı yukarı yönlü kırması halinde 1220 ve güçlü bir 

direnç olan 1233 dolar seviyeleri takip edilmelidir. Aşağı yönlü bir 

ivmelenme olduğu takdirde de 1192, 1178 ve 1167 destekleri 

takip edilebilir. 

 

RSI’ya baktığımızda da indikatör yukarı yönlü kanal hareketini 

onaylamaktadır.  



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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