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FOREX GÖRÜNÜM 
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TÜRKİYE 
2 yıllık gösterge tahvilin faizi %9.82 ile 9 ekim 2014'ten bu yana en yüksek düzeyi gördü. 2 yıl-10 yıl vadeli tahvil faiz farkı dün, Ocak 2012'den bu yana ilk kez 

100 baz puanı geçti. TL adına olumsuz olan bu artışlara rağmen dün Dolar Endeksi’ndeki güçsüzlük ve Borsa’daki net yükseliş  kurun 2.67’lere kadar geri 

çekilmesine sebep oldu.  

Haftanın en önemli verisi olan Merkez Bankası’nın yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında beklenti, faiz oranlarını değiştirmeyeceği yönünde. 

Ancak TCMB, Türk Lirası’nda meydana gelen değer kaybını engellemek amacıyla PPK toplantısında bazı önlemler alabileceğini açıkladı. Buna göre, döviz 

depo piyasasında ölçülü bir faiz indiriminin ve TL zorunlu karşılıklara ödenen faizde ölçülü bir artışın yapılması ve gerekli görülmesi durumunda ilave 

tedbirlerin de alınacak olması muhtemel çözümler arasında. 

  

ABD 
Dün sakin bir takvimi olan Dolar, sabah saatlerinde alıcılı olan seyrini öğleden sonra endeksinin 98’in altına çekilmesiyle terse çevirdi. Kırmızı Kitap (Redbook) 

verileri de beklentinin altında kalınca günü kayıpla kapadı.  

 

EURO BÖLGESİ 
Almanya'da Zew Yatırımcı güven endeksi Nisan'da 53.3 ile beklentinin altında kaldı. AMB’nin acil yardım desteğini azaltacağını değerlendirdigi haberleri 

piyasaları  hareketlendirdi.  Borçlarını  ödemesi  için  çok  da zamanı  kalmayan  Yunanistan  ise  likidite  bulmakta zorlanırken,  son  hamle  olarak  kamu  

kuruluşlarına ellerindeki  paraları  merkez  bankalarında  tutma  talimatını verdi.    Çözülemeyen  ve  henüz  bir  uzlaşma  sağlanamayan Yunanistan krizi 

piyasalardaki belirsizliği arttırıyor. Euro adına olumsuz olan bu iki haber pariteyi öğle vakti bir miktar geri çekse de günü 1.07’nin üstünde kapadı. 

 

ASYA 
• Japonya’da dün gece açıklanan ticaret dengesi 229bin ile 50binlik beklentinin çok üstünde gelince Yen, güne güçlü başlamış oldu.  

• Avustralya’daki  çeyreklik TÜFE verisi  beklenti dahilinde gelince AUDUSD  yukarı doğru ivmelenerek yaklaşık %1’e yakın değerlenmiştir. 

 

EMTİA 
ABD’de dün gece açıklanan haftalık benzin ve ham petrol stokları beklentinin üstünde gelmesiyle ham petrolde yaklaşık %4’lük bir geri çekilme yaşandı. 

Altın’da 1180 – 1220 bandının dışında yön belirleyici  olacak iki olay dan biri Yunanistan belirsizliği. Eğer kreditörlerle anlaşma sağlanamazsa Avrupalı 

yatırımcı güvenli liman’a sığınarak Altın’a destek olabilecekken, FED’den gelecek faiz artırımının yapılacağı yönlü şahin açıklamalar ise Altın’ı aşağı çekebilir. 

bloomberg 

22 Nisan Çarşamba
Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

02:50 Japonya Mart Dış Ticaret Dengesi(Yen) 44,6MLR -424,6MLR

04:30 Avustralya 1.çeyrek TÜFE(çeyreklik) 0.20% 0.20%

10:00 Türkiye Nisan TÜİK/TCMB Tüketici Güven Endeksi 66 64.39

14:00 Türkiye Nisan TCMB Haftalık Repo Faiz Oranı 7.50% 7.50%

17:00 ABD Mart 2.El Konut Satışları 5,03 MLN 4,88MLN



EUR/USD: Yatay Dalgalı Seyir Sürmekte. 

AMB çalışanlarının, Yunan bankalarının Yunanistan Merkez 

Bankası’ndan borç alırken gösterdikleri teminat üzerinde 

yapılan kesintilerin artırılması için bir teklif sundukları 

kaydedildi.  

Kırmızı Kitap verilerinin olumsuz gelmesiyle parite tekrar 

1.07’nin üstüne çıktı.  

  

Teknik olarak incelendiğinde; Dünkü Almanya ZEW 

Ekonomik Kanısı’nın beklentilerin altında  gelmesiyle Parite 

1.0660’lara çekildi ve ardından Dolar’ın güçsüzleşmesiyle 

1,0770 seviyelerine doğru tepki aldı. 

1,0735 seviyesinin üstünde kalıcılık sağlaması durumunda 

1.0770, 1,08 ve 1.0820 seviyeleri takip edilebilecekken, 

aşağıda ise 1,0690 ilk destek seviyesi ve bu seviyenin de 

altında oluşabilecek satış dalgası 1,0650 seviyesine kadar 

geri çekilmelere neden olabilir. 

 

Kısa Vade Direnç3 1.0924

Uzun Vade Direnç 2 1.0853

Periyod Direnç 1 1.0803

1 Gün % PİVOT 1.0732

5 Gün % Destek 1 1.0682

Aylık % Destek 2 1.0611

2015 Destek 3 1.0561-11.18

-0.07

1.21

 %Değişim

-1.69



USDTRY: PPK Öncesi 2.67– 2.71 Arasında Yatay Seyretmekte. 

. 

 

 
 

  

  
Dün USDTRY paritesi 356 pipslik bir aralıkta dalgalanarak en 

yüksek 2.7152 seviyesini gördü. TCMB’nin döviz satım ihalesine 

gelen teklif 60 milyon dolar iken, dağıtılan tutar 40 milyon dolar 

oldu.  

 

Bugün açıklanan TÜİK Tüketici Güven Endeksi’nin %1.5 artarak 

65.35 seviyesine yükselmesi, Parite’nin 2.67’li seviyelere kadar 

gevşemesini sağladı ancak kalıcı bir hareket yaratamadı. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; 2.7310 seviyesinden 

karşılaştığı dirençle geri çekilmeye devam eden parite, 2.65’in 

üzerinde kaldığı müddetçe bu seviye yön tayini açısından önem 

arzediyor. Parite’de alımların devamı halinde dirençler 2.7170 

ve 2.7310 seviyelerindeyken, PPK sonrasında kur üstündeki 

baskının hafiflemesi durumunda 2.6481 ve 2.6239 destekleri 

takip edilmeli. 

Kısa Vade Direnç3 2.7418

Uzun Vade Direnç 2 2.7283

Periyod Direnç 1 2.7066

1 Gün % PİVOT 2.6931

5 Gün % Destek 1 2.6714

Aylık % Destek 2 2.6579

2015 Destek 3 2.6362-12.88

0.09

1.30

 %Değişim

-5.12

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 2.6794 # 2.6332 2.3330 -11.40% 61.20 38.33 2.3893 2.7273 0.92 0.95

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



XAUUSD: Üçgen Formasyonda Sıkışma Devam Ediyor! 

Veri takviminin sığ olduğu iki günde Dolar Endeksi’ndeki 

güçlenme ile birlikte satış yönlü işlemler görülüp, ardından 

Yunanistan ile alakalı spekülasyonların sarı metale destek 

olup 1191’li seviyelerden 1208 direncine doğru tekrar 

toparlanmaya başladığını gözlemledik. Altın destekli fonlarda 

varlık artışlarının oluşması da Altın fiyatlarını desteklerken, 

Dolar ve hisselerdeki güçlenme satış baskısı oluşturmaya 

devam ediyor. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; Altın, 1220-1180 bandında 

sıkışmış durumda halâ. Aşağıda 1180-1170 bölgesi önemli 

bir destek olarak görünmekteyken yukarıda ise 1208 ve 1220 

seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkıyor. 

Kısa Vade Direnç3 1219.17

Uzun Vade Direnç 2 1211.77

Periyod Direnç 1 1207.08

1 Gün % PİVOT 1199.68

5 Gün % Destek 1 1194.99

Aylık % Destek 2 1187.59

2015 Destek 3 1182.901.37

0.15

0.58

 %Değişim

1.34

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1204.04 # 1200.64 1226.59 2.16% 53.22 15.68 1143.50 1264.14 0.34 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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