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FOREX GÖRÜNÜM 

bloomberg, günlük 

TÜRKİYE 
Dün, veri takvimi boş olan ülkemizde  EUR/USD paritesi ve ABD tarafından gelen gelişmeleri izledik. Beklentilerin altında kalan ABD verileri, Dolar 

Endeksi’nde aşağı yönlü bir baskı oluştururken, Türk Lirası’na yansıması pozitif oldu.USD/TRY paritesi 2.7145’ten 2.6711 seviyesine kadar geriledi ancak 2 

yıllık gösterge tahvil faizindeki yukarı yönlü hareketi engelleyemedi.  

 

ABD 
• ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 11 Nisan'da sona eren haftada 280.000 beklentisine karşılık  294,000'e yükselerek 6 haftanın zirvesine yükseldi.  

• Yeni konut inşaatları Mart ayında 1milyon 46 binlik beklentiye karşılık 926 bin adet ile beklentilerin altında kaldı. 

• İnşaat ruhsatları ise 1.039 milyon adet ile 1.080 milyonluk beklentinin altında kaldı. 

Yukarıdaki üç veriyle beraber piyasadaki Dolar baskısı bir nebze olsun kurlarda bir toparlanma söz konusu oldu.Daha  sonra Philedelphia FED İmalat Endeksi 

Nisan’da 7.5 ile 6 olan beklentinin üstünde gelmesiyle ve FED üyelerinden Dudley, Rosengren ve Lockhart’ın güvercin konuşmalarıyla piyasa dengede 

kalmayı başardı. 

 

EURO BÖLGESİ 
Avrupa’daki durgunluk üzerinde olumlu etkisini hissettirmeye başlayan Tahvil Alım Programı’nın sonucu olarak İspanya, İtalya, Fransa ve Almanya’nın 2 ve 10 

yıllık tahvil faiz oranları düşüşünü sürdürmekte. Fransa’da faizler negatifte seyretmekteyken, Almanya’da da %0.1 ile tarihinin en düşüğü görüldü. 

 

ASYA 
• Japonya’da nihai Mart ayı makina siparişleri  yıllık bazda %14,9 artarak beklentinin üstünde geldi.Böylelikle gün içi Yen’in değerlenmesinin kıvılcımı atılmış 

oldu. 

• Avustralya’dan gelen beklentinin 2 katından yüksek istihdam değişikliği verisi, AUDUSD paritesinde % 1,5’luk değişime sebep olmakla birlikte tüm Asya 

piyasasına olumlu yansıdığı görüldü. 

 

EMTİA 
Önceki gün Asya seansı saatinde  gelen alımlarla birlikte 1208 major direncine doğru tekrar yönelen Altın’da  iki gündür ABD’den beklenti altı gelen Sanayi ve 

Konut sektörüne ait  veriler bu seviyenin üstünde ivmelenmeye yetmedi. Öğleden sonraki konut sektörü verilerinde işsizlik başvuruları beklentiden kötü 

olmasına rağmen 300binin altında kaldığından dolayı etkisi sınırlı kaldı.  

• Petrol 10 Nisan’dan bu yana %13 oranında yukseldi. Dünkü OPEC açıklamaları sonucunda Arap Yarımadasındaki üretimde bir gerileme olmamasına 

rağmen, ABD sondaj kuyularındaki problemin üretimi bir müddet daha düşüreceği sonucu çıkarıldı. 
 
 

bloomberg 

Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

11:00 Euro Bölgesi Şubat Cari İşlemler Dengesi(Euro) ─ 29,4MLR

12:00 Euro Bölgesi Mart Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) 1,10% 0,6%

12:00 Euro Bölgesi Mart Çekirdek TÜFE(Aylık) 0,006 0,006

14:30 Türkiye Nisan TCMB Beklenti Anketi-Yıl Sonu TÜFE ─ 7,0%

15:30 ABD Mart Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) 0,3% 0,2%

17:00 ABD Nisan/1 Michigan Tüketici Güven Endeksi 9370,0% 93.0



EUR/USD: Kısa Vadeli Yükseliş Kanalına Girmiş Durumda 

Dün sabah açıklanan Fransa, İtalya, İspanya ve özellikle 

Almanya’nın (10 yıllık - %0.1 ile tarihinin en düşüğü),  2-5 ve 

10 yıllık tahvil faiz oranlarının düşmesi ve  Dolar Endeksi’ndeki 

(DXY) düşüşün devam etmesi paritenin 1.0650’li seviyelerin 

üstünde kalmasına sebep oldu. 

 

Öğleden sonra beklenenin altında gelen Yapı Ruhsatı İzinleri, 

Konut Başlangıçları ve  İşsizlik Maaşı Başvuruları paritenin 

1.0740 seviyelerini test etmesine vesile oldu. 

 

Teknik olarak baktığımızda; bugün 1.0729-1.0818 bandında 

dalgalanan parite 20 günlük ortalaması olan 1.0801 seviyesi 

üzerinde kalma çabasını sürdürmekte. Euro Bölgesi’nden 

pariteyi destekleyici veriler gelmesi halinde ilk olarak bu 

seviyede kalıcı olması beklenebilir. Olası geri dönüşlerde 

1.0760 ve 1.0729 alt bandı takip edilebilir. 

 

 

 

 

Kısa Vade Direnç3 1.0941

Uzun Vade Direnç 2 1.0855

Periyod Direnç 1 1.0792

1 Gün % PİVOT 1.0706

5 Gün % Destek 1 1.0643

Aylık % Destek 2 1.0557

2015 Destek 3 1.0494-10.88

0.49

1.69

 %Değişim

1.77

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

EURUSD 1.08 # 1.08 1.22 12.80% 47.75 19.81 1.04 1.16 0.09 0.09

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



USDTRY: Parite ABD Verileriyle Dalgalanıyor! 

. 

 

 
 

Paritede yön, ABD tarafından gelen veriler ve  FED’in faiz 

artırım zamanına ilişkin spekülasyonlarla şekillenmekte. Dün 

FED yetkilileri Lokchart ve Rosengren tarafından yapılan 

açıklamalarda ‘erken’ faiz artırımından kaçınılması görüşünün 

fiyatlanması TL lehine etki yaratan unsurlardan biri olarak 

karşımıza çıktı. 

  

Teknik olarak baktığımızda; Parite, rekor seviyesi olan 

2.7310’dan gördüğü dirençle geri çekildi ancak tüm 

ortalamaları seyretmeye devam ediyor. Momentum fiyatta 

güçlenmeye işaret ederken ADX indikatörü trend oluşumunu 

destekliyor.  

 

Yukarı yönlü harekin devamı halinde dirençler 2.6939, 2.7088 

ve 2.7310 seviyeleriyken, olası geri çekilmelerde destekler 

2.6711, 2.6614 ve 2.6520 seviyelerinde.  

  

 

Kısa Vade Direnç3 2.7472

Uzun Vade Direnç 2 2.7323

Periyod Direnç 1 2.7145

1 Gün % PİVOT 2.6996

5 Gün % Destek 1 2.6818

Aylık % Destek 2 2.6669

2015 Destek 3 2.6491-12.90

0.52

-2.02

 %Değişim

-2.48

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 2.69 # 2.62 2.32 -11.11% 64.72 35.19 2.36 2.72 0.93 0.95

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



XAUUSD: 1180-1208 Arasında Konsolide Olmakta 

Önceki gün Asya seansı saatinde  gelen alımlarla birlikte 1208 

major direncine doğru tekrar yönelen Altın’da dün beklentilerden 

kötü gelen haftalık işsizlik başvuruları ve verileriyle 1208 direncini 

zorlamasına rağmen Philedelphia FED Endeksi’nin beklentiden 

yüksek gelmesi ve FED Başkan Yrd. Stanley Fischer’ın ‘şahin’ 

konuşmalarıyla 1208 seviyesini aşamayarak tekrar yönünü aşağı 

çevirdi.  

Öğleden sonraki konut sektörü verilerinde işsizlik başvuruları 

beklentiden kötü olmasına rağmen 300binin altında kaldığından 

dolayı etkisi sınırlı kalmıştır. Bugün ABD Mart ayı TÜFE verisi ve 

Michigan Tüketici Güven Endeksi yakından takip edilmelidir. 

 

Teknik açıdan baktığımızda; Dün 1208 major direncinden aşağı 

yönlü gevşeyerek 1194 50 günlük ortalamasına  kadar 

gerilemiştir. Akşam saatlerindeki Dolar endeksindeki geri 

çekilmenin veridiği destekle  şu sıralar 1200’lü seviyesinin 

üzerinde seyretmektedir.  

1180-1220 yatay kanalında hareketine devam eden sarı metal 

aşağı yönlü gidişlerde 1192 ve 1183 seviyeleri güçlü destek 

konumundayken, yukarı gidişatta ise 1208 seviyesi çok önemli bir 

direnç noktasıdır.  

ADX, yatay piyasa oluşumunu teyit etmekte. 

 

Kısa Vade Direnç3 1220.09

Uzun Vade Direnç 2 1214.67

Periyod Direnç 1 1205.67

1 Gün % PİVOT 1200.25

5 Gün % Destek 1 1191.25

Aylık % Destek 2 1185.83

2015 Destek 3 1176.831.20

0.46

-0.45

 %Değişim

4.66

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1202.24 # 1199.48 1228.10 2.39% 52.64 18.41 1137.74 1278.42 0.33 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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