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FOREX GÖRÜNÜM 

bloomberg, günlük 

TÜRKİYE 

• Dün yurt içinde önemli bir veri açıklaması bulunmazken, ABD kanadından gelen PMI’ların USD/TRY paritesini 2.70’in altına çektiğine şahit 

olduk.  

• TÜİK Tüketici Güven Endeksi Nisan ayında %3.6 artışla 79.66 olarak açıklandı. 

ABD 

• Nisan ayında Hizmet Sektörü PMI verisi 57.8 düzeyinde açıklandı (beklenti: 58.8 / önceki: 59.2). Veri’nin ardından Dolar Endeks,  96.91 

seviyesine kadar geriledi. 

• FED FOMC toplantısı bugün başlıyor. Faiz kararının yarın açıklanacağı toplantı öncesi piyasa beklentisi son gelen zayıf verilerle birlikte 

‘güvercin’ tutumunun devam etmesi yönünde. 

 

EURO BÖLGESİ 

• ECB’nin devlet tahvilleri alımı 24 Nisan itibariyle 85 milyar euro oldu. 

• Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, kreditörlerle 9 Mayıs'a kadar anlaşmayı umduklarını söyledi. Temel bir paket üzerinde anlaşmaya yakın 

olduklarını belirten Çipras, fikir ayrılıklarını gidermek için sürekli çalıştıklarını kaydetti. Maliye Bakanı Varoufakis ve Devlet Bakanı Nikoloudis ise 

bugün İsviçre ile vergiler konusunda görüşmelerde bulunacaklar.  

 

ASYA 

• Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Japonya'nın uzun vadeli döviz ve yerel para birimi cinsinden kredi notlarını ‘A+’ 

seviyesinden ‘A’ seviyesine indirdi. 

•  Bugün açıklanan Japonya Mart ayı perakende satışlar rakamı  aylık %1.9 daralma gösterek beklentilerin altında kalarak (beklenti: %0.6 / 

önceki:%0.7) deflasyonist endişeleri desteklediğini görmekteyiz. 

 

EMTİA 
• Dün ABD’den gelen zayıf PMI verilerinin büyüme beklentilerini olumsuz etkilemesi, XAUUSD paritesinde 1300 piplik bir yükseliş meydana 

getirdi. Bu sayede Parite yeniden 1200 doların üzerinde işlem görmeye başladı. 

•  Suudi Arabistan’ın, küresel arz fazlasının süreceği yönündeki endişeler devam ederken arzı kısmayacağı açıklaması ve ABD’deki stok varil 

kapasitesinin rekor seviyeden genişlediğine yönelik piyasa beklentisiyle düşüş seyrini devam ettirmekte. 

 

 

 

 

bloomberg 

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

01:50 Japonya Mart Perakende Satışlar(Yıllık) -7.30% -1.80%

10:00 Türkiye Nisan Ekonomik Güven Endeksi  74.85

17:00 ABD Nisan CB Tüketici Güven Endeksi 102.5 101.3

17:00 ABD Nisan CB Cari Durum Endeksi  109.1

17:00 ABD Nisan CB Beklenti Endeksi  96



EUR/USD: 50 günlük ortalamanın aşılması halinde yükseliş hareketi devam edebilir! 

Öğleden sonra ABD kanadından açıklanan Hizmet PMI 

ve Dallas FED İmalat Endeksi verilerinin beklenti altı 

gelmesiyle parite, yukarı yönlü hareketine devam etti. 

Bugün de ABD Tüketici Güveni verisi 17:00’den itibaren 

takip edilebilir. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; kısa vadeli yükseliş 

kanalında ilerleyişine devam eden parite 1.09’daki yatay 

dirençten düzeltme  görerek geri çekilmektedir.  

 

Geri çekilmenin devam etmesi halinde 1.0825 ve 20 

günlük ortalamanın bulunduğu 1.0785 desteği 

izlenebilecekken, yukarı yönlü 1.0910 direnci geçilirse 

eğer yatay bandın üst kanalı olan 1.0975 güçlü direnci 

takip edilebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



USDTRY: Yatay desteğini test ediyor. 

. 

 

 
 

  

  

Dün Forum İstanbul zirvesinde konuşan Ali Babacan’ın  tasarruf 

plânlamalarıyla ilgili güven veren konuşmaları ve ABD’den 

beklenti altı gelen veriler sonrasında parite 2. 67’nin altına kadar 

düştü. Şu sıralar gelen tepki alımlarıyla tekrar 2.69’a doğru 

ilerlememekte. 17:00’deki ABD Tüketici Güveni verisi 

hareketlilik yaratabilir. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; 2.6716 desteğinden geri çekilen 

parite burayı kırması halinde 2.65’ten geçen 20 günlük ortalama 

izlenebilecekken, tepki alımlarının devamı halinde 2.7170 

seviyesi önemli direnç noktasıdır. 

 

 



XAUUSD: Geniş bir bantta dalgalı seyir sürmekte. 

Mart ayından bu yana 1178-1220 yatay bandında hareket 

eden XAUUSD paritesi, dün ABD verileri ile ivme kazanarak 

hem ortalamaları hem de 1198 direnci üzerinde, 1206 dolar 

seviyesinden kapandı. Bugün 1202 dolara kadar gevşeyen 

parite için ADX indikatörü trendin zayıflığına işsaret ediyor. 

Dolayısıyla, 1200 dolar üzerindeki kapanışlar 1209 

seviyesinin denenebilmesi açısından önem arzediyor. Bu 

seviyeden sonraki hedef ise kanalın üst bandı olan 1220 

dolar seviyesinde iken, olası geri çekilmelerde destekler 

1191, 1183 ve 1178 seviyelerinde bulunuyor. 
  
 



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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