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TÜRKİYE 
Türkiye’nin Nisan ayı kapasite kullanım oranı önceki aya göre 1.7 puan artarak %74.1 seviyesinde gerçekleşti. Mal gruplarına göre kapasite 
kullanım oranları değerlendirildiğinde, tüm mal gruplarında bir önceki aya göre artış görülürken, veriler Türk Lirası lehine bir etki yaratmadı. 
Yılbaşından bu yana Dolar’a karşı %14,3 değer kaybeden TL, gelişmekte olan ülke para birimleri arasında ABD Dolar’ına karşı en kötü 
performansı göstermekte. 
 
ABD 
ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişleri Mart ayında %4 artarak beklentilerin üstünde gerçekleşti. 
Bugün 16.45’te açıklanacak olan Hizmet PMI ve 17.30’da açıklanacak olan Dallas FED İmalat İşletme Endeksi Dolar paritelerinde hareketlilik 
yaratabilir. 
 
EURO BÖLGESİ 
Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Ekim ayından bu yana 69.7 milyar euroluk teminatlı tahvil alımı yapan ECB 
son iki haftadır negatif getirili teminatlı tahvil alımına başladı. Bunun dezavantajı ise bu şekildeki tahvil alımlarının devam etmesi halinde 
faizlerin daha da düşeceği beklentisi ve EUR/USD’ye negatif yansıması olarak karşımıza çıkmakta. 
 
ASYA 
Financial Times’ın haberine göre, parasal genişleme programı kapsamında yıllık 80 trilyon yenlik (673 milyar dolar) tahvil alımı Japonya 
Merkez Bankası, enflasyondaki gerilemenin de etkisiyle 2015 yılı enflasyon ve büyüme tahminini aşağı  yönlü revize etmek durumunda 
kalacak. Bu açıklamayla beraber 119’un altına sarkan USDJPY, 118.80’den destek buldu. 
 
EMTİA 
Altın fiyatları, ABD’den gelen çelişkili veriler, Çin’deki düşük büyüme ve Avrupa kanadında hala sürmekte olan Yunanistan belirsizliğinin 
devam etmesiyle dalgalı bir seyir izlediği ikinci haftasını bitirdi. Salı gününden bu yana 1200 doların altında kapanışlar gerçekleştiren Altın 
için şimdilik güvenli liman alımları yavaşlamış görünüyor. 

bloomberg 

27 Nisan Pazartesi
Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki
16:45 ABD Nisan Markit Hizmet Sektörü PMI(Flaş) 59.5 59.2
16:45 ABD Nisan Markit Bileşik PMI(Flaş)  59.2



EUR/USD: 50 Günlük Ortalamasından Tepki Gördü. 

Euro Bölgesi ekonomisinin yaklaşık %30’unu oluşturan 
Almanya’da İFO iş güveni endeksi, 108,6 ile 
beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Cuma günü Euro 
Bölgesi maliye bakanlarının toplantısı sonrasında 
konuşan Draghi, Yunanistan ile son günlerde ilerleme 
kaydettiklerine dikkat çekerek müzakere sürecinin 11 
Mayıs’ta tekrar değerlendirileceğini ifade etmesi ve 
ABD’den gelen olumsuz verilerle parite 1.09’a kadar 
ilerledi. 
 
Teknik olarak incelendiğinde; kısa vadeli yükseliş 
kanalında ilerleyen parite 1.09’daki 50 günlük 
ortalamasında direnç görerek bir miktar geri çekilmiştir. 
Geri çekilmenin devamında 1.0825 desteği 
izlenebilecekken, yukarı trendi takip eden hareketlerde 
1.0975 seviyesi takip edilebilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parite Fiyat 20 vs 200 
spread

RSI 14 Gün ADX 14 gün
FİBONACCİ 1 

yıl
FİBONACCİ 3 

yıl

EURUSD 1.0847 # 1.0773 1.2103 12.35% 52.30 13.87 1.0381 1.1565 11% 11%

Ortalama 20 gün Ortalama 200 
gün

-2SD +2SD

Kısa Vade Direnç3 1.1035
Uzun Vade Direnç 2 1.0968
Periyod Direnç 1 1.0920
1 Gün % PİVOT 1.0853
5 Gün % Destek 1 1.0805
Aylık % Destek 2 1.0738
2015 Destek 3 1.0690-10.35

-0.23

0.92

 %Değişim

-0.38



USDTRY: Aşırı Alım Bölgesine Yaklaşıyor! 

. 
 
 
 

  
  

Parite, Dolar Endeksi’nin 20 günlükten sonra 50 günlük 
ortalamasının da altına sarktığı Cuma gününde 2.7433 ile yeni 
rekorunu gördü. 
 
 Merkez Bankası’ndan gelen ilave tedbirlerin de yukarı yönlü 
baskıyı sınırlandıramadığını gördüğümüz USDTRY, 
ortalamalarından uzaklaşmaya devam ediyor ve RSI indikatörü 
aşırı alım sınırına yaklaşmakta. Bu noktadan düzeltmelerin 
gelmesi halinde destekler 2.7170, 2.6995 ve 2.6716 
seviyeelerinde iken, yukarı yönlü ivmelenmenin devamı halinde 
2.7343 ve 2.7433 dirençleri takip edilmelidir. 
 

Parite Fiyat 20 vs 200 
spread

RSI 14 Gün ADX 14 gün
FİBONACCİ 1 

yıl
FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 2.7341 # 2.6513 2.3421 -11.66% 68.31 42.28 2.4004 2.7464 99% 99%

Ortalama 20 gün Ortalama 200 
gün

-2SD +2SD

Kısa Vade Direnç3 2.7853
Uzun Vade Direnç 2 2.7643
Periyod Direnç 1 2.7393
1 Gün % PİVOT 2.7183
5 Gün % Destek 1 2.6933
Aylık % Destek 2 2.6723
2015 Destek 3 2.6473-14.48

-0.66

-1.32

 %Değişim

-4.46

güniçi 



XAUUSD: 1183 Seviyesi Altında Satışlar Hızlanabilir! 

 
Çin’deki büyümenin yavaşlamaya devam etmesinden mütevellit 
ek teşviklerin devam edecek olması her ne kadar Altın 
fiyatlarına olumlu yansıma ihtimali bulunsa da, yapılan ek 
teşviklerin hisse piyasasına kayması Altın’a olan fiziki talebi 
azaltıyor. Ayrıca ABD’den gelen verilerin olumsuz olmasına 
rağmen FOMC’den gelebilecek faiz artırımı beklentisi satış 
baskısını getirmekte. 
 
Teknik olarak incelendiğinde; daralan üçgen formasyonunun 
içinde sıkışan Altın, aşağı yönlü kırılarak 1176$’a kadar 
gevşedi. 1,183 seviyesinın altında kalmasıyla Altın’da aşağı 
yönlü hareketlerin hızlanması beklenebilir. Bu yönde 
izlenebilecek destek seviyelerimiz sırasıyla 1,174 ve 1,161 olup, 
yukarı yönlü hareketlerin hızlanması halınde 1,191 uzerinde 
1,197 takip edilebilir. Hafta ortasında gerçekleşecek FOMC 
toplantısı sonrası altında hızlı ve sert  hareketler görülebilir. 
  
 

Parite Fiyat 20 vs 200 
spread

RSI 14 Gün ADX 14 gün
FİBONACCİ 1 

yıl
FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1180.51 # 1198.14 1224.57 2.21% 43.12 15.08 1147.58 1250.64 23% 7%

Ortalama 20 gün Ortalama 200 
gün

-2SD +2SD

Kısa Vade Direnç3 1215.73
Uzun Vade Direnç 2 1206.93
Periyod Direnç 1 1192.96
1 Gün % PİVOT 1184.16
5 Gün % Destek 1 1170.19
Aylık % Destek 2 1161.39
2015 Destek 3 1147.42-0.56

0.20

-1.11

 %Değişim

-1.44



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, riskin 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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