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TÜRKİYE 
Perşembe günü Dolar Endeksi’nin 98 seviyesinin altına düşmesi paritenin de 2.67’lere kadar geri çekilmesine sebep oldu. Cuma günü,  Dünya 

Bankası ve TCMB tarafından Türkiye ile ilgili büyüme tahminlerini aşağı, enflasyon tahminlerini de yukarı yönlü revize etmeleri paritenin 2.68 üzerine 

çıkmasına destek oldu. Öğleden sonra, ABD Mart ayı çekirdek TÜFE verisinin beklenti dahilinde, yıllık TÜFE verisinin de beklenti üstü gelmesiyle 

parite 2.70’leri test etti. 

 

ABD 
• ABD’de Mart ayı Çekirdek TÜFE aylık bazda beklenti dahilinde %0.2 artış gösterirken, yıllık bazda beklenti üzerinde %1.8’e yükseldi. Verinin 

açıklandığı sırada etkisi tüm pariteler üzerinde görüldü ancak kalıcı olamadı ve Dolar Endeksi (DXY) günü 97 seviyesinden kapattı. 

• Nisan ayı Michigan Tüketici Güven Endeksi beklentileri aşarak 95.9 seviyesinde gerçekleşti (beklenti: 94.0 / önceki: 93.0).  

 

EURO BÖLGESİ 
• Yunanistan hükümeti ve uluslararası kreditörler, ülkenin likiditesinin tükenmesi öncesinde nasıl bir yol izleneceği konusunda anlaşmazlık içinde. 

Brüksel’de hafta sonu gerçekleştirilen teknik görüşmeler ve IMF’nin Washington’da gerçekleşen bahar toplantılarındaki diğer tartışmaların 

ardından Euro Bölgesi yetkilileri Yunanistan’ın nakit yardımını kazanmak adına ne planladığını görmek için bekliyorlar. 

• Almanya’da Mart ayı ÜFE beklentinin altında %0.1 artış gösterirken, yıllık bazda da -%1.07 ile beklentilerden fazla daraldı. EUR/USD paritesi 

verinin ardından satış baskısı altında kaldı. 

 

ASYA 
• Çin Merkez Bankası’nın, bankaların zorunlu karşılıklarında yaptığı 100 baz puanlık indirimin ardından ekonominde canlanma beklentileri güçlendi. 

• Japonya’da tüketici güveni Mart’ta beklentileri  aşarak 41.7 düzeyinde açıklandı (beklenti: 41.3 / önceki: 40.7). Veriyle birlikte USD/JPY paritesi, 

JPY lehine düşüş hareketini sürdürdü. 

 

EMTİA 
Yunanistan endişelerinin yeniden gündeme gelmesi ‘güvenli liman’ fiyatının 1198 direncini kırmasını sağlarken, dün Altın’ın en büyük 

yatırımcılarından biri olan Çin ‘den gelen parasal teşvik haberi, fiyatın 1200 dolar üzerinde tutunmasını sağladı. Ancak ABD kanadından gelecek 

veriler paritenin yönünde en etkili faktör olarak önemini sürdürmekte. 

bloomberg 

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

01:45 Yeni Zelenda 1. Çeyrek TÜFE(çeyreklik) -0.20% -0.20%

09:00 Almanya Mart Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) 0.20% 0.10%

15:30 ABD Mart Chicago FED Ulusal Aktivite Endeksi 0.10 -0.11



EUR/USD: 20 Günlük Ortalamasından Tepki Görmekte. 

 

Geçtiğimiz hafta yükseliş hareketi başlatan EUR/USD paritesi, 

Avrupalı liderlerin Yunanistan’ın temerrütten kaçınması 

gerektiğine dair tartışmalarıyla yeniden yön değiştirdi. ECB 

Başkanı Draghi, cumartesi günü Washington’da yaptığı 

konuşmasında ‘Grexit’ (Yunanistan’ın AB’den ayrılması) 

spekeülasyonu yapmak için henüz erken olduğunu  belirtti. 

Bununla birlikte EUR/USD paritesinde kısa pozisyon sayısı 

Mart ayındaki rekor seviyesine (226,560 kısa pozisyon) 

yaklaşmakta (14 Nisan haftası itibariyle 212,347 kısa 

pozisyon). 

 

Teknik olarak baktığımızda; 20 günlük ortalamasının hemen 

altında işlem gören Parite’nin 1.0797 seviyesi üzerinde tutunma 

çabasında başarılı olması halinde, 1.0852 ve ardından  1.1051 

seviyesi test edilebilir. Ancak ADX indikatörü trendin zayıf 

olduğuna işaret ediyor.  EUR üzerindeki baskının artması 

halinde 1.0606 ve 1.0508 seviyeleri önemli destekler olarak 

karşımıza çıkıyor. 

Kısa Vade Direnç3 1.0980

Uzun Vade Direnç 2 1.0915

Periyod Direnç 1 1.0860

1 Gün % PİVOT 1.0795

5 Gün % Destek 1 1.0740

Aylık % Destek 2 1.0675

2015 Destek 3 1.0620-10.74

-0.06

2.06

 %Değişim

-0.19

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

EURUSD 1.0782 # 1.0797 1.2171 12.73% 48.40 18.64 1.0405 1.1629 0.09 0.09

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



USDTRY: Regresyon Kanalı Orta Bandına Doğru Geri Çekilme Sürmekte. 

. 

 

 
 

  

  

Kısa Vade Direnç3 2.7241

Uzun Vade Direnç 2 2.7123

Periyod Direnç 1 2.6953

1 Gün % PİVOT 2.6835

5 Gün % Destek 1 2.6665

Aylık % Destek 2 2.6547

2015 Destek 3 2.6377-12.89

-0.16

-0.90

 %Değişim

-4.04

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 2.6830 # 2.6216 2.3274 -11.22% 63.66 36.06 2.3734 2.7222 0.93 0.95

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD

Cuma öğlene doğru  Dünya Bankası ve TCMB’nin Türkiye ile 

ilgili yapılan büyüme tahminlerini aşağı, enflasyon tahminlerini 

de yukarı yönlü revize etmeleri, Dolar Endeksi’nin değer 

kaybıyla önceki gece 2.67 seviyelerine kadar düşen paritenin 

2.68 üzerine çıkmasına destek oldu. Öğleden sonra, ABD yıllık 

çekirdek TÜFE verisinin ve Michigan Tüketici Beklenti 

Endeksi’nin beklenti üstü gelmesiyle parite 2.70’leri test etti. 

Gece ABD piyasaları kapanmadan gelen satışlarla haftayı 

2.6763’le kapattı. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; 2,7170’te oluşan dirençle geri 

dönüşünü Cuma günü de 2,6725’e kadar sürdüren parite bu 

haftaya yükselişle başladı.Halâ yükseliş trendinde olan paritede 

2.6835 pivot seviyesinin üstünde yükselişlerin devamında 

2.6953 ve 2.7170 seviyeleri direnç oluştururken, pivotun 

altındaki geri çekilmelerde 2.6725 ve 2.6665 seviyeleri takip 

edilebilir. 

 



XAUUSD:  Paritede Hareket Yatayda Sıkışarak Devam Etmekte.  

 

 

  

Kısa Vade Direnç3 1220.50

Uzun Vade Direnç 2 1214.23

Periyod Direnç 1 1209.22

1 Gün % PİVOT 1202.95

5 Gün % Destek 1 1197.94

Aylık % Destek 2 1191.67

2015 Destek 3 1186.661.60

0.23

0.59

 %Değişim

2.07

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1206.95 # 1200.52 1227.61 2.26% 54.79 18.00 1139.21 1274.55 0.35 0.11

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD

Cuma günkü ABD TÜFE  verileri ilk olarak aylık bazda beklenti 

altında kalırken çekirdek TÜFE beklenti üzerinde geldi. 

Michigan Tüketici Güven Endeksi de beklenti üstünde 

gelmesine rağmen Dolar Endeksi’nde sert hareketler 

görülmemesi Altın’ın önceki günkü kayıplarını silmesine 

yetecek bir primlenmeyle 1204 seviyesinden haftayı 

kapatmasını sağladı. Bu haftaya da Çin MB’sinden gelen 

Zorunlu Rezerv Karşılık faizlerini 100 baz puan indirmesiyle 

parite Gap’li açılıp 1209 seviyesine kadar yükseldi. Bugün 

takvim iki taraf için de sakin görünüyor.  

 

Teknik olarak bakıldığında; yatayda sıkışarak devam eden 

emtiada 1203 ve 1199 aşağı yönlü hareketlerde takip 

edilebilecek desteklerken; yukarı yönde 1208 ve 1212 

seviyeleri güçlü dirençler olarak izlenebilir.  



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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