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TÜRKİYE 

Bugün TCMB’nin ABD’de yabancı ekonomistlerle toplantısı, para politikasının gelecek adımları açısından yakından takip edilecek 

gelişmelerden biri olarak karşımıza çıkmakta.  
 

ABD 

• FED’in ‘sabırlı’ ifadesini kaldırdığı Mart toplantı tutanakları genel olarak ‘güvercin’ tonda kalsa da, ek bir rahatlık içermemesinin 

küresel risk algılamasında etkilerini izlemeye devam ediyoruz . Dolar endeksi (DXY) tutanakların açıklandığı 8 Nisan kapanışından 

bu yana % 3,7 değer kazanmış durumda. En son kurulda oy hakkına sahip Richmond Fed Başkanı Lacker’in (şahin) son dönemde 

makro verilerdeki zayıflamanın geçici olduğu ve Haziran ayında faizlerde artış öngördüğü açıklamasını izledik. 

• Dün akşam saatlerinde açıklanan verilere göre Mart ayı bütçe açığı 52,9 milyar dolarla beklentilerin üzerinde arttı (beklenti: -43 

milyar).  
 

EURO BÖLGESİ 

• Yunanistan geçen hafta IMF’ye olan 450 milyon Euro’luk borç taksidini ödedi. Ancak Mayıs ayında emekli ve çalışan maaşları için 

yapılan harcamalar adına alınan 2.4 milyar euro’luk borcun taksidi olan bir  950 milyon euro’yu da ödemesi gerekli. Bu durum da 

Yunanistan konusundaki belirsizliklerden biri olarak karşımıza çıkmakta. 

• ECB, 10 Nisan itibariyle QE kapsamında yapılan tahvil alımlarının 61.7 milyar euro’ya ulaştığını açıkladı. 
 

ASYA 

Hindistan’daki TÜFE oranı %5,17 ile beklentilerden ve önceki aydan da düşük gelerek  AUD, NZD ve JPY’de  toparlanmalara vesile  

oldu. 
 

EMTİA 

Dün, Altın’ın en büyük talepçilerinden biri durumundaki Çin’den gelen dış ticaret verilerinin, ülke içinde ekonomik bir yavaşlamaya 

işaret etmesi Altın fiyatında halihazırda var olan baskıyı artırdı. Gün içinde 1200 dolar desteğini geçici olarak kıran Altın daha sonra 

tepki alımlarıyla toparlanma gösterdi. 

İnvesting.com 

14 Nisan Salı
Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

12:00 Euro Bölgesi Şubat Sanayi Üretimi(Aylık) 0.50% -0.10%

15:30 ABD Mart Perakende Satışlar(Aylık) %1 .0 -0.60%

15:30 ABD Mart ÜFE (Aylık) %0.2 -0.50%



EUR/USD: Parite Yatay Kanalın Alt Bandına Yaklaşmakta! 

Dolar endeksi (DXY), 20 günlük ortalaması olan 98.02 

seviyesi üzerindeki 4. kapanışını gerçekleştirdi. Bu 

güçlenmenin etkisini EUR’da istikrarlı bir şekilde görmekteyiz. 

 

Teknik açıdan baktığımızda; günlük grafikte ikili tepe 

formasyonunu tamamlayan paritede 1.0724 desteğinin 

kırılmasıyla satış baskısının arttığını görmekteyiz.  

Aşağı yönlü hareketin devamında 1.0505 ve 1.0470 

seviyeleri güçlü destekler olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü 

tepki hareketlerinde de 1.0660 ve 1.0720 seviyeleri takip 

edilebilir. 

 

14 günlük RSI ortalaması aşırı satım sınırına yaklaşmakta 

iken Momentum zayıflamakta. 

 
 
 

Kısa Vade Direnç3 1.0725

Uzun Vade Direnç 2 1.0672

Periyod Direnç 1 1.0627

1 Gün % PİVOT 1.0574

5 Gün % Destek 1 1.0529

Aylık % Destek 2 1.0476

2015 Destek 3 1.0431-12.91

-0.42

-2.88

 %Değişim

-0.49

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

EURUSD 1.0534 # 1.0796 1.2228 13.26% 34.22 23.49 1.0432 1.1680 0.02 0.02

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



USDTRY: Kısa vadeli Yükseliş Kanalı Üst Bandını Zorluyor! 

. 

 

 
 

Dün yurt içinde ve ABD tarafında takip ettiğimiz önemli bir 

veri akışı bulunmazken, FOMC tutanaklarından bu yana 

yükseliş seyrini devam ettiren Dolar’ın etkisi giderek 

gücünü artırmakta. Türk Lirası, 2.6740 rekor  seviyesini test 

ettiği dünü %0.26 kayıpla, Meksika Pesosu ve Polonya 

Zlotisinden sonra Dolar’a karşı en çok değer kaybeden 

üçüncü para birimi olarak tamamladı.  

 

Teknik açıdan baktığımızda; kısa vadeli düşüş kanalını 

yukarı yönlü kıran parite yeni bir yükseliş kanalı meydana 

getirdi. Bu kanal içinde sert bir yükseliş gösteren parite için 

2.6741 seviyesi önemli bir direnç durumunda iken olası geri 

çekilmelerde 2.6475 ve 2.6330 destekleri öne çıkmakta. 

 

RSI göstergesi aşırı alım bölgesine yaklaşmaktayken, ADX 

trendin güçlenmeye devam ettiğine işaret etmekte.  

Kısa Vade Direnç3 2.7066

Uzun Vade Direnç 2 2.6836

Periyod Direnç 1 2.6711

1 Gün % PİVOT 2.6481

5 Gün % Destek 1 2.6356

Aylık % Destek 2 2.6126

2015 Destek 3 2.6001-12.59

-0.55

-2.81

 %Değişim

-1.82

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 2.6722 # 2.5993 2.3158 -10.91% 67.57 30.25 2.3412 2.7072 1.00 1.00

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



XAUUSD: 20 Günlük Ortalama Satış Baskısı İçin Kritik Öneme Sahip!  

Dün Çin’den gelen verilerin ardından Altın fiyatında oluşan 

baskının, bugün de ABD perakende satışlar  verisi öncesinde 

sürmeye devam ettiğini görmekteyiz. 

 

Teknik açıdan baktığımızda; 20 günlük ortalaması olan 1194 

seviyesinin hemen altında işlem görmekte olan Altın için bu 

seviye düşüş hareketinin sürmesi açısından önemli. 

 

Kanal dışındaki kapanışların devamı halinde 1180 desteği ilk 

hedef olabilirken diğer bir destek 1180 dolar seviyesinde. Altın 

lehine gelecek ABD verileri pariteyi 1198 direncine 

taşıyabilirse ilk hedef 1210 direnci olacaktır. 

 

Kısa Vade Direnç3 1220.71

Uzun Vade Direnç 2 1215.18

Periyod Direnç 1 1207.56

1 Gün % PİVOT 1202.03

5 Gün % Destek 1 1194.41

Aylık % Destek 2 1188.88

2015 Destek 3 1181.260.55

-0.45

-1.40

 %Değişim

3.47

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1190.90 # 1194.77 1230.09 2.96% 47.46 21.38 1132.82 1292.96 0.28 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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