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TÜRKİYE 
TCMB, 22 Nisan’da yaptığı PPK toplantsında beklentilere paralel kararlar alarak politika faizi, gecelik borçlanma ve gecelik fonlama faizlerinde değişikliğe 

gitmedi. Buna karşın, Türk Lirası üzerindeki baskıyı hafifletmek amacıyla Türk Lirası cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara ödenen faiz oranını 50 baz 

puan artırırken,  bankaların alabilecekleri bir hafta vadeli döviz depo faiz oranlarını ABD Doları için  %4.5'ten %4'e, Euro için %2.5'ten %2'ye indirilmesine 

karar verdi. 

PPk kararı her ne kadar piyasa beklentisiyle uyumlu gelse de USD/TRY partiesinin  yeniden ivmelenerek 2.70 seviyesine yükselmesini engelleyemedi. 

 

ABD 
• ABD'de Perşembe günü açıklanan verilere göre, geçen hafta ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı önceki haftaya oranla bin kişi artarak 295 

bine yükseldi. Süregelen işsizlik başvuruları ise önceki haftaya kıyasla 57 bin kişi azalarak, 2 milyon 268 bine indi. Bu rakam, Aralık 2000'den bu yana en 

düşük seviyeye işaret etti. 

• Mart ayına ilişkin 1. el konut satışları önceki aya kıyasla %11.4 azalarak 481 bine geriledi. Bu sonuçla, Temmuz 2013'ten bu yana en kötü performansını 

kaydeden satışlara yönelik piyasa beklentisi 515 bin düzeyindeydi. 

 

EURO BÖLGESİ 
• FCCI Tüketici Güveni Nisan’da beklentinin altında kaldı. Fakat etkisi sınırlı kaldı.  

• Bloomberg anketine katılan 29 ekonomistin tahminlerinin medyanına göre Yunanistan’ın önümüzdeki haftalarda bazı ödemelerini kaçırma ihtimali %40 

seviyesinde. Aynı ankete göre ülkenin 19 üyeli Euro Bölgesi’nden çıkma olasılığı ise %30. Neredeyse her 5 katılımcıdan 4’ü ülkenin temerrüde düşmesinin 

Euro’dan çıkışı tetiklemeyeceğini söylüyor. 

 

ASYA 
• Çin İmalat Satın Alma Endeksi Nisan ayında 49.2  ile son 1 yılın en düşük seviyesine geriledi. Çin ekonomisindeki yavaşlama endişelerinin artmasına 

neden oldu.  

• Japonya Merkez Bankası (BOJ), ulaşılması zor olan %2’lik enflasyon hedefinin sürdürülmesi ile birlikte tahvil fazilerinin Ocak ayından bu yana ilk kez 

sıfırın altına gerilemesine katkı sağladı. Böylelikle USD/JPY 119’lu seviyelere doğru hareket ediyor. 

 

EMTİA 
Altın, yatırımcıların ABD’de büyümenin istikrar olduğu sinyali veren verilerin ardından gelecek hafta yapılacak FED toplantısını beklemeleri ile ikinci haftalık 

düşüşe hazırlanıyor. Çin’de imalat sanayi göstergesi Nisan ayında 12 ayın en düşük seviyesine gerilerken, ABD’de öncü imalat PMI’ı 3 ayın en düşüğüne indi. 

Euro Bölgesi’nde ise Nisan ayı bileşik PMI yavaşlama gösterdi. 

 

bloomberg 

24 Nisan Cuma
Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

11:00 Almanya Nisan IFO Güven Endeksi 108.4 107.9

14:30 Türkiye Nisan Kapasite Kullanım Oranı  ▪ 72.40%

14:30 Türkiye Nisan Reel Kesim Güven Endeksi  ▪ 103.5

15:30 ABD Mart Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri(Aylık) 0.60% -1.40%



EUR/USD: Kısa Vadeli Yükseliş Kanalında İvmelenmekte!  

Dün hem Euro bölgesinden hem de ABD’den gelen PMI 

verileri beklentiden ve önceki veriden düşük geldi. Fakat 

öğleden sonra ABD’den gelen özellikle 1. El konut satışı 

verisinin beklentinin çok altında kalınca parite gün içinde 

1.07’den 1.08’in üstüne çıktı. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; 16 Mart’tan bu yana 

1.0458-1.1052 bandında dalgalanan Parite, geçen hafta 

gördüğü 1.0521 seviyesinde başlattığı yükseliş kanalında 

1.0907 direncine doğru hareket ediyor. Bu hedefin 

kırılması halinde bir sonraki direnç 1.0995 

seviyesindeyken, yönün negatife dönmesi durumunda 20 

günlük ortalama olan 1.0772 ve ardından 1.0724 

destekleri hedeflenebilir. 

 

Parite’de RSI göstegesi yukarı yönlü bir seyir izlerken, 

ADX indikatörü trendin zayıf olduğuna işaret ediyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

EURUSD 1.0858 # 1.0771 1.2116 12.49% 53.12 15.02 1.0382 1.1578 11% 11%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD

Kısa Vade Direnç3 1.1045

Uzun Vade Direnç 2 1.0937

Periyod Direnç 1 1.0881

1 Gün % PİVOT 1.0773

5 Gün % Destek 1 1.0717

Aylık % Destek 2 1.0609

2015 Destek 3 1.0553-10.24

0.34

0.51

 %Değişim

-0.54



USDTRY: 2.70’in Üstünde Tutunma Çabasında. 

. 

 

 
 

  

  
22 Nisan Perşembe günü PPK toplantısı öncesi  2,68 

seviyesinin altına  inmesine rağmen TCMB’nin faiz artışına 

gitmemesine piyasa sert tepki gösterdi ve dolar hızla 2,70 

seviyelerinin üzerine yükseldi. Yurtiçi piyasaların kapalı olduğu 

23 Nisan’da ise Dolar/Türk Lirası’nda 2,7343 ile yeni rekor 

görülmüş oldu. Daha sonra ABD konut ve istihdam 

piyasasından gelen beklenti altı verilerle gevşeyen parite 2.70’in 

hem üstüne yerleşti. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; 2.70’in üstünde kalındığı 

müddetçe ilk olarak 2.7170, burayı aşarsa 2.7343 rekor seviyesi 

direnç noktaları olarak takip edilebilir. 2.70’in altında ise  2.6870 

ve 2.6720 güçlü desteği  takip edilebilir. 

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 2.7088 # 2.6448 2.3390 -11.56% 64.89 40.41 2.3966 2.7398 96% 97%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD

Kısa Vade Direnç3 2.7541

Uzun Vade Direnç 2 2.7442

Periyod Direnç 1 2.7254

1 Gün % PİVOT 2.7155

5 Gün % Destek 1 2.6967

Aylık % Destek 2 2.6868

2015 Destek 3 2.6680-13.70

-0.03

-1.07

 %Değişim

-5.51



XAUUSD: 1183 – 1208 Arası Yatay Sıkışma Devam Etmekte.  

Altın fiyatlarını Hindistan'da başlayan festival ve 

Yunanistan’daki belirsizlik desteklemekteyken, çarşamba 

17:00’deki ABD mevcut ev satışlarının beklentinin 2 katı 

kadar yüksek gelmesiyle 20$’a yakın aşağı yönlü hareket 

görülüp 1185 seviyesine kadar geriledi. Dün sabaha karşı 

gelen Çin İmalat PMI verisiyle bi miktar daha geri çekilen sarı 

metal, akşam üzeri beklenti altı gelen ABD verileriyle 1200’e 

doğru tekrar ivmelendi.  

Haftanın son gününe hafif primli başlayan Altın’ın, Haziran 

ayı vadeli altın kontratı yüzde 0.2 gerileyerek Comex’te ons 

başına 1,192 Dolar’a geldi  ve üçüncü haftalık düşüşe 

hazırlanmakta. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; 1208 seviyesinin altında 

aşağı yönlü baskının devam ettiği sarı metal, şu sıra 50 

günlük ortalamasından destek almakta. Yukarı yönlü 

tepkilerde 1198 ve 1208 seviyeleri güçlü direnç yaratırken 

aşağı yönlü baskının devamında 1183 seviyesi önemli 

destek olarak görünmektedir. 

 

Teknik olarak incelendiğinde;  Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1193.92 # 1199.10 1225.30 2.18% 48.74 13.85 1146.10 1255.86 29% 9%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD

Kısa Vade Direnç3 1204.96

Uzun Vade Direnç 2 1199.37

Periyod Direnç 1 1195.64

1 Gün % PİVOT 1190.05

5 Gün % Destek 1 1186.32

Aylık % Destek 2 1180.73

2015 Destek 3 1177.000.52

0.19

-0.84

 %Değişim

0.04



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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