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TÜRKİYE 
TCMB,22 Nisan'daki PPK toplantısının gündeminde döviz depo piyasası faiz oranlarında ölçülü bir indirim ve Türk Lirası zorunlu karşılık oranlarına ödenen 
kısmi faiz oranlarında ölçülü bir artışın olacağını açıkladı. Bununla birllikte, gerekli görülmesi halinde finansal piyasalardaki istikrarı destekleyici yönde 
tedbirlerin de ele alınabileceğini belirtti. Bu açıklamanın ardından USD/TL paritesinde başlayan gevşeme ABD verileriyle de desteklendikten sonra 2.6660’lara 
kadar gerileme yaşansa da Dolar’ın hızını kesmeye yetmedi. 
 
ABD 
FED’in faiz artırımı konusunda takip ettiği ekonomik göstergelerden biri olan ‘Perakende Satışlar’ verisi dün beklentilerin altında %0.9 olarak açıklandı. Veri 
sonrasında Dolar endeksinde 98.52’ye kadar gerileme meydana geldi.  
 
EURO BÖLGESİ 
• Yunanistan’ın bu ayın sonuna kadar kreditörlerle bir anlaşmaya varamaması halinde temerrüte düşme ihtimali Avrupa gündemini meşgul etmeye devam 

ediyor. Elde edilen fonların büyük bir kısmını kamu çalışanları ve emekli maaşlarına haracayan Yunan hükümeti, fonun 2.5 milyar Euro’sunu Mayıs ve 
Haziran aylarında IMF’ye yapılacak ödemelere ayırmış durumda. 
 

• Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi şubat ayında %1.1 oranında artış gösterdi. Beklentileri aşan veri, EUR/USD paritesinin 1.05’in üstünde kalmasını 
sağlarken, 15.30’da beklenti altı gelen ABD verileri ile de 1.07’lere doğru bir yönelme gerçekleşti. Bugünkü Almanya TÜFE verileri de beklenti dahilinde 
gelince parite 1.0650’nin üstünde tutunma çabasındadır. 
 

• Avrupa Merkez Bankası, devlet tahvili satın alımını da kapsayan aylık 60 milyar Euro’luk tahvil alım programına 9 Mart'ta başlamıştı. Bu kapsamda Euro 
Bölgesi'nde fiyat istikrarını sağlamayı ve talebi canlandırmayı hedeflediğini açıklamıştı. Bu bağlamda AMB’nin bugünkü TSİ 15.30’daki toplantısında yeni 
bir tedbir planı açıklayıp açıklamayacağı yakından takip edilesi gelişmelerdendir. 

 
ASYA 
Sabaha karşı açıklanan Çin GSYİH’si(1.çeyrek), sanayi üretimi ve perakende satışlar gibi verileri beklenenden düşük gelince özellikle AUD’da mühim bir  
düşüşe sebep olmuştur. Bu oran 2009 ilk çeyreğinden beri görülen en düşük büyüme oranı olarak teyit edildi. 
 
EMTİA 
Güçlü Dolar karşısında direnişini sürdüren Altın, Şubat’ta %13 artan üretime karşılık tüketimin aynı oranda artmamasıyla aşağı yönlü baskıyı iyice 
hissetmektedir. Altın’ı yatayda tutan en önemli destek ise Merkez Bankaları’nın alımları ve mücevherat kültürüdür.  
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EUR/USD: Kısa Vadeli Ortalaması Altındaki Parite Yön Arıyor... 

Bugün EUR/USD tarafında öne çıkan gelişmelerden biri ECB 
Nisan ayı faiz kararı. QE kapsamındaki uygulamaların 
başarılı olması halinde, programın nasıl sona erdirileceği 
sorusunun cevabı toplantı sonrasında konuşulması muhtemel 
konular arasında. Buradan gelecek veriler paritede oynaklık 
yaratabilir. 
 
Teknik olarak baktığımızda Parite 1.0551-1.0724 bandı 
arasındaki dördüncü gününde. Bu bandın yukarı yönlü 
kırılması halinde ilk direnç 20 günlük ortalama olan 1.0801’de 
iken, bir sonraki direnç 1.0824 seviyesinde. Bandın aşağı 
yönlü kırılması halinde ise 1.0458’e kadar düşüş beklenebilir. 
 
Paritede 12 günlük Momentum EUR lehine iken, ADX 
indikatörü trendin zayıf bir görünüm çizdiğine işaret etmekte. 
 
 
 

Parite Fiyat 20 vs 200 
spread

RSI 14 Gün ADX 14 gün
FİBONACCİ 1 

yıl
FİBONACCİ 3 

yıl

EURUSD 1.0660 # 1.0802 1.2214 13.07% 40.80 22.37 1.0433 1.1653 0.06 0.06

Ortalama 20 gün Ortalama 200 
gün

-2SD +2SD



USDTRY: Rekor Üstüne Rekor Kırmakta 

. 
 
 
 

FOMC tutanaklarından bu yana yükseliş seyrini devam 
ettiren Dolar’ın etkisi giderek gücünü artırmakta. Dün 
yükselişin ivmelenmesiyle TCMB’den gelen zorunlu 
karşılıklar ve döviz depolarının faiz oranlarıyla alâkalı 
düzenlemenin 22 Nisan’daki PPK toplantısında gündeme 
gelebileceği açıklaması ve ABD’den gelen beklenti altı 
veriler dahi yükselişi kırmaya yetmedi. Parite, 2.70’li 
seviyeye ramak kala  rekor üstüne rekor kırarken; TL, 
gelişmekte olan ülke(MSCI) para birimlerinde sene 
başından bu yana %10.96’lik  kayıpla Dolar’a karşı en çok 
değer kaybeden para birimi olmuştur. 
 
Teknik açıdan baktığımızda; yükseliş kanalında dik bir 
ivmeyle ilerleyen parite en son 2.6940 seviyesinden 
dönerek hafif bir geri çekilme yaşamakta. Aşağı yönlü tepki 
hareketlerinde 2.6830 ve 2.6720 seviyeleri destek 
konumunda izlenebilir. 
RSI göstergesi aşırı alım bölgesine girmiş bulunmakta. 
ADX trendin güçlenmeye devam ettiğine işaret etmekte.  

Kısa Vade Direnç3 2.7294
Uzun Vade Direnç 2 2.7094
Periyod Direnç 1 2.6979
1 Gün % PİVOT 2.6779
5 Gün % Destek 1 2.6664
Aylık % Destek 2 2.6464
2015 Destek 3 2.6349-13.08

-0.07

-3.83

 %Değişim

-2.36

Parite Fiyat 20 vs 200 
spread

RSI 14 Gün ADX 14 gün
FİBONACCİ 1 

yıl
FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 2.6880 # 2.6036 2.3187 -10.94% 69.52 31.89 2.3472 2.7128 0.99 0.99

Ortalama 20 gün Ortalama 200 
gün

-2SD +2SD



XAUUSD: 1180 Desteği ile 1204 Direnci Takip Edilmesi Gereken Seviyeler 

Altın, dünkü ABD verileri  öncesinde 1184 seviyesine kadar 
düştü. Fakat perakende satışlar ve ÜFE verilerinin beklenti altı 
gelmesiyle toparlanma gösteren sarı metal, şu sıralar 1192-
1198 arasında seyretmekte. 
Altın’da Şubat ayında %13 oranında artan üretime rağmen 
tüketimin de aynı oranda artmaması satış baskılarını getiren 
önemli bir faktörken, merkez bankalarının ve mücevherat 
kültürünün devam etmesi sert satışların oluşmasını önlüyor.. 
 
Teknik açıdan baktığımızda; kısa vadeli düşüş trendi, etkilerini 
devam ettirmekte. 1204 seviyesinden geçen yükseliş 
trendinden hemen önce Altın’da yükseliş görebileceğimiz 
önemli seviye 1198 iken geri çekilmelerde önemli bir desteği 
aşan sarı metalde 1180/1168 seviyeleri  majör destek 
seviyeleridir. 
 

Kısa Vade Direnç3 1219.69
Uzun Vade Direnç 2 1210.66
Periyod Direnç 1 1202.17
1 Gün % PİVOT 1193.14
5 Gün % Destek 1 1184.65
Aylık % Destek 2 1175.62
2015 Destek 3 1167.130.50

0.02

-0.74

 %Değişim

3.42

Parite Fiyat 20 vs 200 
spread

RSI 14 Gün ADX 14 gün
FİBONACCİ 1 

yıl
FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1194.03 # 1196.96 1229.46 2.72% 48.75 19.57 1133.93 1288.67 0.29 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, 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. 

KÜNYE 
 
Yurtiçi Satış Destek Bölümü  
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Yönetmen
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+90 212 314 81 36
SPL Düzey 3 Lisansı
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