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TÜRKİYE 
Geçen hafta hem enflasyon hem de PMI verilerinin beklenti altı gelmesi ve büyüme verisinin de geçen yılki büyümeden düşük 
kalmasına rağmen, Dolar’ın piyasada güçsüz kalması TL’nin de gücünü korumasına sebebiyet vermiştir. 
 
ABD 
Cuma günü açıklanan ABD Tarım Dışı İstihdam verisi beklentilerin oldukça altında, +126 bin ile 15 ayın en düşük seviyesini gördü 
(beklenti: +248 bin / önceki: +295 bin).  İşsizlik oranının %5.5 düzeyinde sabit kaldığı mart ayında saatlik kazançlar 0.07 dolarlık bir 
artış sergiledi. Bugünün en önemli verileri ABD’den gelmekte.Özellikle 17:00’deki İmalat Dışı PMI’ı takip etmeli. 
 
EURO BÖLGESİ 
Paskalya tatilinde olan Avrupa piyasası bugün de kapalı olacak. Yunanistan Maliye Bakanı’nın IMF Başkanı’na 505 milyon dolarlık borcun 
ilk taksidini ödeyeceklerini söylemesi ve Yunan lider Tsipras’ın Rusya Devlet Başkanı Putin’le görüşmesi takip edilmesi gereken haberlerdir. 
 
ASYA  
 
ABD TDİ verisi sonrasında USD/JPY paritesinin 118.72 seviyesine kadar geri çekildiğini gördük. Bugün Japonya’ya ait önemli bir veri 
açıklaması bulunmazken, ABD’de açıklanacak olan ISM İmalat Endeksi paritenin yönünüde etkili olabilir. 
 
EMTİALAR 
 
Zayıf gelen ABD Tarım Dışı İstihdam verisine karşın Altın fiyatlarında cuma günü kayda değer bir hareketlilik gerçekleşmedi. Fakat bugün 
ABD piyasasının açılmasıyla beklenen hareketlilik yukarı doğru gerçekleşmekte.  

İnvesting.com 



EUR/USD: Parite tekrar kısa vadeli yükseliş kanalında. 

 
Teknik açıdan incelendiğinde; şu anda 1.0980’li seviyelerde 
gezinen parite önemli bir direnç olan 1.1035 seviyesini test 
etmiştir. Eğer burayı kırarsa ilk hedefi şu an 1.1085’te 
bulunan 50 günlük ortalaması olacaktır. Aşağı yönlü bir 
harekette ise 1.0910 ve burayı da kırması halinde 20 günlük 
ortalaması olan 1.0790 seviyesi takip edilebilir.  
 
Günlük grafiğin ADX’i genel düşüş trendinin iyice 
güçsüzleştiğini gösterirken, momentumu da yukarı yönü 
onaylamaktadır.  
 

Cuma günkü ABD Tarımdışı İstihdam verisinin beklentinin 
çok altında gelmesiyle parite de 1.10’un üstüne çıkmıştı. 
Bugün de akşam 17:00’deki ABD  İmalat dışı PMI verisi 
paritede oynaklık yaratabilir. Euro bölgesi bugün tatil 
olduğundan gelecek bir veri bulunmamakta. 
 
 



USDTRY: Parite yükseliş kanalı dışında yatay seyretmekte. 

. 
 
 
 

Türkiye’den gelen verilerin beklenti altı gelmesine rağmen 
ABD Tarım Dışı İstihdam verisinin beklentinin çok altında 
kalmasıyla Cuma günü parite 2.56’nın altına kadar sarkmıştı. 
Bugün ise tepki alımlarıyla toparlanma gösteriyor.  
17:00’deki ABD İmalat dışı PMI verisi bugün takip edilmesi 
gereken en önemli veri diyebiliriz. 
 
Teknik olarak baktığımızda; 20 ve 50 günlük 
ortalamalarının arasında şu an 2.5680 seviyesinde 
seyretmekte olan parite 2.5730 direncini test etmekte.Burayı 
yukarı yönlü geçerse eğer 2.5935’te 20 günlük ortalaması 
hedef olarak takip edilebilir. Aşağı hareketin devamı halinde 
2.5410 seviyesi önemli bir destek olarak görünmektedir. 
  
ADX yatay piyasa oluşumunu göstermektedir. 



XAUUSD: Parite yükseliş kanalının üst bandına yaklaşmakta. 

 
Cuma günü açıklanan ABD TDİ verisi ardından Altın fiyatlarında 
oluşması muhtemel değişimin gerçekleşmemesini Avrupa ve 
ABD piyasalarının Paskalya tatili sebebiyle kapalı olmasına 
bağlayabiliriz. 
 
 Avrupa’nın bugün de kapalı olmasına karşın açık olan ABD 
piyasaları %1.51’lik yükseliş ile etkisini gösterirken, bugün 
açıklanak olan ABD verileri paritenin yönü üzerinde etkili olabilir. 
 
Teknik açıdan baktığımızda; XAUUSD paritesinde alımların 
devam etmesi halinde dirençler 1230 ve 1239 seviyelerinde iken,  
olası satışlarda 1210 ve 1200 seviyeleri öne çıkmakta.  
 
Teknik göstergelere baktığımızda Altın’daki yükseliş Momentum 
ve RSI tarafından desteklenmekte. 



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, riskin 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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