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TÜRKİYE 

 

Yurt içinde önemli bir veri açıklaması bulunmazken , majörler ve EMEA para birimlerinin çoğuna karşı güçlü durumda bulunan dolar 

gerçeği ön plana çıkmakta. 

 

ABD 

 

17-18 Mart FOMC toplantılarına ait tutanaklar dün açıklandı. Bir kısım FED yetkilileri, güçlü Dolar ve düşük enerji fiyatlarının 

hedeflenen enflasyon oranına olumsuz yansıyacağını belirterek faiz artırımının 2015’in sonlarına doğru yapılmasını savunurken, 

ağırlıklı görüş ekonominin normalleşme yolunda devam ettiğiydi. Bu gelişmelerin Dolar’a güçlendirici katkı yaptığını görmekteyiz. 

 
EURO BÖLGESİ 

 

• Yunanistan Maliye Bakanlığı yetkilisi,  IMF'ye 9 milyar $'lık ödeme yapıldığını açıkladı. Ekonomistlere göre Yunanistan’ın kreditörlerle tam 

bir anlaşmaya varamaması sürdükçe temerrüt ve Eurozone’dan çıkma ihtimali güçleniyor. 

• Almanya’da sanayi üretimi verisindeki iyileşme beklentileri aşarken, FED FOMC sonrası EUR üstündeki baskıyı azaltmaya yetmedi. 

 

ASYA  

 

Japonya’nın parasal genişleme programını sürdürme kararı almasının ardından Çin’de de büyümenin devamı için alınan teşvik kararıryla 

Asya’nın geneline yayılan pozitif görünüm özellikle Hang Seng endeksi’ne iki günde %7’ye yakın prim sağladı. 

 

EMTİALAR 

 

Batı bloğu ile İran arasında nükleer program hakkında uzlaşmaya varılması sonrasında güçlenen Dolar, 3 gündür düşüş seyrinde bulunan 

Altın’a olan talebi azaltmakta.  

 

 

İnvesting.com 

09 Nisan Perşembe
Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

09:00 Almanya Şubat Sanayi Üretimi (Aylık) 0,1% 0,6%

09:00 Almanya Şubat Ticaret Dengesi 1,2% -0,3%

17:00 ABD Şubat Toptan Satış Envanterleri 0,2% 0,2%



EUR/USD: FOMC Tutanakları Parite Üzerinde Baskıyı Artırdı. 

Dün gece açıklanan FED FOMC tutanaklarına göre üyelerin 

faiz artırımının zamanlaması konusunda bölündüğü görüldü. 

‘’Sabırlı’’ ifadesinin kalkmasını nerdeyse herkesin istediği 

açıklandı. Fakat bu ifadenin kalkmasının zamana işaret 

etmediği vurgulandı. Bu açıklamalar paritenin aşağı 

çekilmesine sebep oldu. 

Bu sabah da Almanya’dan beklenti dahilinde gelen ticaret 

dengesi ve sanayi üretimi verileri paritenin toparlanmasına 

vesile olsa da şu sıralar tepki satışlarıyla 1.0750’nin altında 

seyretmekte. 

 

Teknik açıdan baktığımızda; Dün akşamki hareketiyle kısa 

vadeli yükseliş kanalını aşağı yönlü kıran parite 20 günlük 

ortalamasını da geçerek 1.0724 desteğine yönelmiş 

durumda. Yukarı yönlü tepki hareketlerinde de 20 günlük 

1.0801 ve 50 günlük 1.0830 ortalamaları takip edilebilir. 

 

ADX indikatörü trendin zayıfladığına işaret etmekte iken, 

momentum bu görünümü desteklemekte. 

 

 
 
 

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 1.0766 -1.0478 1.0766 1.0994 # 1.0799 1.2274 13.66% 42.88 21.43 1.0490 1.1726 0.09 0.09

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD

Kısa Vade Direnç3 1.0981

Uzun Vade Direnç 2 1.0934

Periyod Direnç 1 1.0877

1 Gün % PİVOT 1.0830

5 Gün % Destek 1 1.0773

Aylık % Destek 2 1.0726

2015 Destek 3 1.0669-10.95

-0.41

-0.97

 %Değişim

-0.78



USDTRY: Düşüş Kanalının Üst Bandı Test Ediliyor!   

. 

 

 
 

Bugün yurt içinde parite için yön belirleyici bir gelişme 

bulunmazken, ana senaryonun hala FED’in faiz artırımı 

olduğunu söyleyebiliriz. Yaklaşık bir aydır 2.55 – 2.65 

bandında dalgalanan USD/TL paritesi, Dolar’daki makro 

gelişmeler ışığında tepki alımlarıyla yön aramakta. 

 

Teknik olarak baktığımızda; 20 günlük ortalaması olan 

2.5915 seviyesini destek alan parite 2.6264 direncini 

deneyebilir. Bu seviyenin de kırılması halinde diğer bir hedef  

2.6503 iken, olası geri çekilmelerde  Fibaonacci düzeltme 

seviyeleri olan 2.5614 ve 2.5064 destekleri  takip edilmelidir. 

RSI ve Momentum indikatörlerindeki yön paritede 

durağanlığa işaret ederken, ADX hafif güçlü bir trendi 

göstermekte. 

 

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 2.5969 -0.2772 2.5595 2.5983 # 2.5946 2.3079 -11.05% 55.53 27.61 2.3180 2.6980 0.91 0.94

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD

Kısa Vade Direnç3 2.6185

Uzun Vade Direnç 2 2.6113

Periyod Direnç 1 2.5982

1 Gün % PİVOT 2.5910

5 Gün % Destek 1 2.5779

Aylık % Destek 2 2.5707

2015 Destek 3 2.5576-9.97

-0.40

-0.20

 %Değişim

0.29



XAUUSD: 1207 Seviyesi Altında Kaldıkça Baskı Artmakta. 

Dün açıklanan FOMC tutanaklarında faiz artırımıyla ilgili üyelerin 

sabırlı ifadesini nerdeyse oybirliğiyle kaldırdıklarının ifadesi fiyatlanıp 

Altın’daki baskının devam etmesine sebep oldu.  

 

Bugün takip edebileceğimiz çok önemli bir veri bulunmamakla birlikte 

şu sıralar Dolar endeksindeki artış Altın’ı 1192’li seviyelere kadar 

geriletmiştir.  

 

Teknik açıdan incelendiğinde; 1207 desteğinin kırılmasıyla 1192’li 

seviyelere kadar çekilen parite düşüşün devam etmesi halinde  20 

günlük ortalaması 1188, ardından 1180  takip edilebilir. Tepki alımları 

gelirse de 50 günlük ortalamanın bulunduğu 1204 seviyesi kritik bir 

noktadır. 

RSI devam eden yükselişin kırıldığını,  ADX de yukarı trendin 

neredeyse bittiğini göstermekte. 

 

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 1195.51 -0.37 1195.50 1219.75 # 1187.95 1231.86 3.70% 49.79 23.94 1131.53 1302.71 0.30 0.10

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD

Kısa Vade Direnç3 1224.76

Uzun Vade Direnç 2 1219.63

Periyod Direnç 1 1211.20

1 Gün % PİVOT 1206.07

5 Gün % Destek 1 1197.64

Aylık % Destek 2 1192.51

2015 Destek 3 1184.080.67

-0.57

-0.34

 %Değişim

2.44



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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