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TÜRKİYE 
•  Şubat ayının cari hesap dengesi -3,2 milyar Dolar’la beklentinin altında gelerek TL’yi baskı altına soktu.  

• TCMB, Döviz Satım İhaleleri’nde kullandığı ‘Daha önce belirtilenin %50 fazlasına’ ifadesini 30 milyon USD fazlasına’ olarak değiştirdi. Ancak bu 

gelişmenin TL’üzerindeki pozitif etkisi kısa sürdü.  

• Moody’s  Cuma günü herhangi bir açıklama yapmayarak Türkiye’nin kredi notuyla ilgili bir değişiklik olmadığı izlenimi yarattı.  

  

ABD 

ABD Merkez Bankası'nın (FED) zayıf ABD istihdam verilerine rağmen ilk faiz artışını bu yıl yaparak diğer gelişmiş ülkelerden faiz konusunda 

ayrışacağı beklentisi doların geniş bantta değer kazanmasına neden olmakta. En son, Richmond Fed Başkanı Lacker’in son dönemde makro 

verilerdeki zayıflamanın geçici olduğu ve Haziran ayında faizlerde artış öngördüğü şahin açıklamalarını izledik. 

  

EURO BÖLGESİ 

• Almanya’nın 10 yıllık devlet tahvili faiz oranı ilk kez 0’ın altına düşünce, Euro bölgesinde AMB’nin tahvil alım programının yan etkilerinden biri 

olarak baskı yaratmakta.  

• Yunanistan, 450 milyon euroluk IMF ödemesi yapmasına rağmen hala kreditörlerle anlaşmış durumda değil ve önemli bir risk olarak gündemde.  

  

ASYA 

• Japonya’dan aylık ve yıllık bazda beklenti üstü gelen Çekirdek Mal Siparişleri ve Sanayi Malları Fiyat Endeksi verileri Yen’in bir miktar 

değerlenmesine sebep olsa da  Çin’den beklentinin çok altında gelen ticaret dengesi rakamları başta AUD ve NZD olmak üzere Yen’de de 

önemli gevşemelere sebep oldu. 

• Dünya Bankası’nın senede iki kez yayınladığı bahar toplantıları öncesinde Doğu Asya ve Çin ekonomilerinin ‘daha yavaş’ bir hızda 

büyüyeceğine işaret eden raporu da Asya piyasaları başta olmak üzere tüm dünya piyasalarında endişe verici bir durum oalrak karşımıza 

çıkmakta. 

  

EMTİA 

• Cuma günü Dolar Endeksi’nin 99 bini görmesine karşın Altın fiyatına etkisi sınırlı oldu. Bununla birlikte, FED üyeleri arasındaki görüş 

ayrılıklarının piyaslara yansıması Eylül ayına sarkan faiz artırımı beklentilerini yeniden haziran ayına kayması şeklinde meydana geldi. Bu 

gelişme ise Altın’ı baskı altına almakta iken, 

• ABD verileri ile birlikte Yunanistan krizi ve 1180 - 1177 destek bölgesi ALTIN için önümüzdeki haftalarda takip edilmesi gereken üç önemli 

madde. 
 
 

İnvesting.com 

13 Nisan Pazartesi
Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

05:00 Çin Mart Dış Ticaret Dengesi($) 40,10 MLR 60,6 MLR

21:00 ABD Mart Federal Bütçe Dengesi -43,4MLR -46,9MLR



EUR/USD: 1.05’in Altına Düşüş Trendin Devamlılığını Sağlayabilir! 

Dolar endeksi (DXY) tutanakların açıklandığı 8 Nisan 

kapanışından bu yana % 3,7 değer kazanmış durumda. 

Cuma günü Dolar Endeksi %1’in üstü bir artışla 100.00 

seviyesini test etti.  

Yunanistan IMF’ye olan ilk taksidini ödemiş olmasına rağmen 

Euro bölgesinde kalıp kalmama belirsizliği halâ devam 

etmekte. 

Alman devlet tahvillerinin ilk kez negatife dönmesi AMB’nin 

programı üzerinde baskı yaratmakta. 

 

Teknik açıdan baktığımızda; 1.06’nın da altına inen parite, 

1.0550 seviyesinden destek almış gibi gözükmekte. 

 

 Aşağı yönlü hareketin devamında 1.0505 ve 1.0470 

seviyeleri formasyonu tamamlama adına güçlü destekler 

olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü tepki hareketlerinde de 

1.0660 ve 1.0720 seviyeleri takip edilebilir. 

 
 
 

Kısa Vade Direnç3 1.0785

Uzun Vade Direnç 2 1.0735

Periyod Direnç 1 1.0669

1 Gün % PİVOT 1.0619

5 Gün % Destek 1 1.0553

Aylık % Destek 2 1.0503

2015 Destek 3 1.0437-12.42

-0.07

-3.61

 %Değişim

0.96

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 1.0594 -3.6383 1.0594 1.0851 # 1.0800 1.2244 13.37% 36.37 22.71 1.0453 1.1693 0.04 0.04

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



USDTRY: Parite Kısa Vadeli Yönünü Pozitife Çevirdi! 

. 

 

 
 

Geçtiğimiz hafta, parite üzerinde etkili olan gelişmeler  yurt 

içinde beklentilerden fazla daralma gösteren cari denge 

iken, yurt dışında yeniden güçlenmeye başlayan Dolar’ın 

yansıması olarak karşımıza çıktı. Türk Lirası, 06/04 – 10/04 

haftasında %2.48 oranındaki geri çekilmeyle  gelişen 

ülkeler içinde en fazla değer kaybeden dördüncü para 

birimi oldu. 

 

Teknik açıdan baktığımızda; kısa vadeli düşüş kanalını 

yukarı yönlü kıran parite 2.6330 direncini kırdı. Bu 

seviyedeki kapanışların devamı halinde 2.6475 hedefi test 

edilebilir. 

 

Kanal içine geri dönüşlerde ise 20 günlük ortalama olan 

2.5954 seviyesi ve 2.5843 desteği takip edilmelidir. RSI 

indikatörü alımların güçlendiğini gösterirken,  

 

ADX trendin USD lehine olumlu seyrine işaret etmektedir.   

Kısa Vade Direnç3 2.6716

Uzun Vade Direnç 2 2.6566

Periyod Direnç 1 2.6426

1 Gün % PİVOT 2.6276

5 Gün % Destek 1 2.6136

Aylık % Destek 2 2.5986

2015 Destek 3 2.5846-11.35

-0.27

-2.89

 %Değişim

0.15

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 2.6370 -2.9389 2.5852 2.6370 # 2.5954 2.3130 -10.88% 62.49 28.73 2.3350 2.7018 0.98 0.99

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



XAUUSD: Yükseliş Kanalında Kalma Çabası Sürüyor! 

Geçtiğimiz günlerde jeopolitik risklerin fiyatlanması ve zayıf 

ABD verileriyle değer  kazanan Altın’da, 50 günlük ortalama 

olan 1200 dolar üzerinde tutunma çabası sürmekte.  

 

Çarşamba günü açıklanan FED FOMC tutanakları ile faiz 

artırımına ilişkin beklentilerin Eylül ayına kayması da Altın’daki 

yükselişi baskılayan etken olarak karşımıza çıkmakta.  

 

Teknik açıdan baktığımızda; Altın’da, kısa vadeli yükseliş 

kanalı içinde kalma çabası sürmekte. 1210 dolarıın görülmesi 

halinde yeni hedef 1219 seviyesi durumunmdayken, aşağı 

yönlü baskılarda 1198 ve 1180  güçlü destekleri öne çıkmakta.  

 

Momentum fiyat hareketinin yönünde güçlenmekte iken ADX 

stabil bir seyre işaret etmekte. 

Kısa Vade Direnç3 1232.44

Uzun Vade Direnç 2 1221.64

Periyod Direnç 1 1214.61

1 Gün % PİVOT 1203.81

5 Gün % Destek 1 1196.78

Aylık % Destek 2 1185.98

2015 Destek 3 1178.951.43

-0.22

-1.21

 %Değişim

4.01

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 1204.60 -1.2421 1195.01 1211.40 # 1192.89 1230.74 3.17% 53.40 22.55 1132.20 1297.18 0.34 0.11

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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