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FOREX GÖRÜNÜM 
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TÜRKİYE 

• Bugün ve dünkü takvimi boş olan Türk Lirası, 22 Nisan Çarşamba günkü TCMB PPK toplantısından önce, Dolar Endeksi’nin gücü 

karşısında tekrar değer kaybetmeye başladı ve USDTRY paritesi 2.71’lere kadar yükseldi.  

 

ABD 

• New York FED Başkanı William Dudley, dün yaptığı konuşmasında ABD ekonomisindeki büyümenin ilk çeyrekten sonra iyileşmesini 

beklediğini belirtti. Bununla birlikte, güçlü Dolar ve enerji yatırımlarındaki azalmanın ekonomi için aşağı yönlü riskler olduğuna da değinen 

Dudley, ekonomik görünümün belirsiz olması sebebiyle faiz artırımındaki zamanlamanın da belirsiz olduğunu söyledi. Konuşmanın yapıldığı 

sıralarda Dolar Endeksi’nde aşağı yönlü bir hareket başlasa da etkisi kısıtlı kaldı. 

  

EURO BÖLGESİ 

• Bloomberg’de yer alan habere göre Avrupa Merkez Bankası (ECB), Yunan bankalarına sağlanan acil likidite desteği (ELA) miktarını azaltma 

üzerinde çalışıyor. Bununla birlikte ECB uzmanları, bankaların Yunanistan Merkez Bankası'ndan borçlanırken verdikleri teminatlara 

uygulanan ‘haircut (borçlanma faiz oranı)’ ın artırılması önerisini de değerlendiriyorlar.  

• Dün sabah açıklanan Almanya ÜFE’si aylık ve yıllık bazda beklenenden düşük gelince Euro’da düşüşler yaşandı. Ardından gelen Şubat 

İnşaat Üretimi verileri de beklenti altında gelince Euro günü satıcılı seyretti. Bugün Almanya’dan ZEW Beklenti Endeksi’ni takip edeceğiz. 

 

ASYA 

Yeni Zelenda’da çeyreklik TÜFE -0,3% ile -0,2%’lik beklentiden düşük geldi. Bunun üzerine  hem NZDUSD hem de AUDUSD paritesi düşüşe 

geçmeye başladı ve günü satıcılı geçirdi. 

 

EMTİA 

• Altın, dün sabahın erken saatlerinde Çin'in açıkladığı ilave teşviğin dünyanın ikinci en büyük altın tüketici ülkesinde talebi artırabileceği 

beklentisine bağlı olarak, bir haftanın en yüksek seviyesinin altında işlem gördü. Fakat Dolar Endeksi’ndeki yükseliş Altın’ın gücünü kırıp 

1209 seviyesinden 1191’e kadar düştü. 

• Dün gün içinde $64,4’a kadar yükselen Brent Petrol, Suudi Arabistan Petrol Bakanı Ali el Naimi’nin petrol üretiminin Nisan’da rekor 

seviyelere yakın olduğunu (yaklaşık 10 milyon varil) açıklamasının ardından $62,0’a geriledi. 

bloomberg 

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

12:00 Almanya Nisan ZEW Almanya Beklenti Endeksi 55.3 54.8

12:00 Euro Bölgesi Nisan ZEW Euro Bölgesi Beklenti Endeksi  ▪ 62.4



EUR/USD: 20 Günlük Ortalama Direnç Gösteriyor! 

Dolar Endeksi’nin domine ettiği bir şekilde haftaya başlayan 

parite, kendi tarafından olumsuz gelen veriler ve özellikle 

Yunanistan’ın Mayıs ayında ödemesi gereken 1 milyar 

euro’yu ödeyememe ihtimalinin Euro bölgesinden 

çıkarılmasını getireceği öngörüleri fiyatlandı.  

 

Teknik olarak baktığımızda; 20 günlük ortalamasının 

altındaki ikinci gününde bulunan Parite için, 1.0779 seviyesi 

üzerindeki kapanışlar yukarı yönlü ivmelenmenin işaretçisi 

olması bakımından önemli.  Bu seviyenin kırılması halinde 

dirençler 1.0889 ve 1.1033 seviyelerinde iken, yönün 

negatife dönmesi halinde destekler 1.0564 ve 1.0453 

seviyelerinde. 

 

Paritede Momentum zayıflamaya devam ederken, ADX 

indikatörü  de şu anki trendin güçsüzlüğüne  işaret etmekte. 

Kısa Vade Direnç3 1.0925

Uzun Vade Direnç 2 1.0875

Periyod Direnç 1 1.0812

1 Gün % PİVOT 1.0762

5 Gün % Destek 1 1.0699

Aylık % Destek 2 1.0649

2015 Destek 3 1.0586-11.70

-0.60

0.23

 %Değişim

-2.27

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

EURUSD 1.0680 # 1.0783 1.2157 12.74% 43.66 17.45 1.0393 1.1617 0.06 0.06

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



USDTRY: Regresyon Kanalı’nın Orta Bandından Tepki Aldı! 

. 

 

 
 

  

    

Parite, dün veri akışının zayıf olmasına karşın  Dolar 

Endeksi’nin yükselişiyle 2.71’lere kadar çıkış yaşadı. 

  

Teknik olarak baktığımızda; 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 2.7170 ve 2.7333 seviyeleri 

direnç oluştururken, pivotun altındaki geri çekilmelerde 2.6725 

ve 2.6665 seviyeleri takip edilebilir. 

 

RSI indikatörü aşırı alım seviyesine doğru seyrini sürdürürken, 

kısa vadeli ortalamasının üzerinde işlem gören Parite için ADX, 

trendin güçlenmeye devam ettiğini gösteriyor. 

Kısa Vade Direnç3 2.7551

Uzun Vade Direnç 2 2.7333

Periyod Direnç 1 2.7147

1 Gün % PİVOT 2.6929

5 Gün % Destek 1 2.6743

Aylık % Destek 2 2.6525

2015 Destek 3 2.6339-13.80

-0.53

-0.90

 %Değişim

-6.11

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 2.7109 # 2.6298 2.3304 -11.38% 67.10 37.30 2.3804 2.7272 0.97 0.98

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



XAUUSD: Ortalamaları çevresinde sıkışık seyir sürmekte. 

Çin MB’sinin teşvik politikasıyla 1208 direncini test eden sarı 

metal, Dolar Endeksi’nin güçlenmesiyle 1191’lere kadar 

salındı. Bugün ABD’den Redbook (9000 perakende 

mağazasının verilerine göre büyümeyi ölçer) hareket 

yaratabilir. 

  

Teknik olarak bakıldığında; 1208 direncini geçemedigi için 

aşağı yönlü baskı gören ve gün içerisinde  1192 güçlü 

desteğinin altına kadar sarkan Altın, yeni haftanın ikinci işlem 

gününde şu sıralar daralan üçgen formasyonunda 

sıkışmakta. Altın, eger düşüşünü sürdürüp 1192 desteğini de 

kırarsa kritik 1178 desteğine ulaşmak isteyebilir. Yukarı yönlü 

tepkilerde ise dirençler 1201 ve 1205 olarak kaydedilmiştir. 

Kısa Vade Direnç3 1223.17

Uzun Vade Direnç 2 1216.23

Periyod Direnç 1 1205.39

1 Gün % PİVOT 1198.45

5 Gün % Destek 1 1187.61

Aylık % Destek 2 1180.67

2015 Destek 3 1169.830.61

0.05

0.12

 %Değişim

0.58

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1194.77 # 1199.95 1227.04 2.26% 48.82 16.50 1140.95 1269.21 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, 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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