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FOREX GÖRÜNÜM 

bloomberg, günlük 

TÜRKİYE 
• TÜİK: Ekonomik Güven Endeksi Nisan'da %3.6 artışla 79.7 oldu (Mart ayı 76.9).  

 

• Ekonomi Bakanı Ali Babacan ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in  enflasyon ve kurla mücadeleyle ilgili piyasaya vermiş olduğu güvenle  kısa vadeli tahvil 

faizinde 300 baz puanın üstünde bir gerileme yaşanıp tek haneli rakamlara inmesiyle piyasalarda güçlenen bir TL gördük.  Böylelikle USDTRY bir ara 2.65’in 

altını gördü. 

 

ABD 
• Bugün piyasalar ABD ilk çeyrek büyüme verisi ve FED Açık Piyasa Komitesi’nden gelecek faiz kararına odaklanmış durumda. Yellen, toplantının ardından 

sunum yapmayacak olsa da ekonomi politikalara ilişkin açıklamalar faiz artırımının zamanına ilişkin ipuçları verebilir. 

 

• Sabah saatlerinde Dolar Endeksi (DXY), 96.108  ile bir ayın en düşük düzeyini gördü. Ancak TL karşısında hafif alıcılı bir seyir izlemekte. 

 

EURO BÖLGESİ 

• İngiltere ilk çeyrekte %0.3 büyüyerek 2012 yılından bu yana en düşük büyümesini kaydetti. Verinin açıklandığı sıralarda GBP/USD paritesinde aşağı yönlü bir 

baskı meydana gelse de tepki alımlarıyla toparlanan Parite 1.5213’lü seviyelerden 1.5305’e? kadar yükseldi. 

 

• Financial Times’ın haberine göre; Yunanistan, bu hafta ödeyeceği emekli maaşları ve diğer yardımlar konusunda zorluk yaşıyor, ancak Başbakan Çipras, 12 

Mayıs’ta IMF’ye ödenmesi gereken 780 milyon euro’luk taksitte default ihtimalinin olmadığını kaydetti. Bununla birlikte Çipras, uluslararası kreditörlerle 9 Mayıs’a 

kadar anlaşma yapılmasını beklediğini ancak gerçekleşmezse referanduma başvurulacağını sözlerine ekledi. 

 

ASYA 

• Wall Street Journal’ın haberine göre Çin Merkez Bankası, bankaları yerel yönetimlerin ihraç ettiği borçlanma araçarını almaya teşvik ederek hükümetin borç 

yapılandırma uygulamasını yumuşatacak. Uygulamanın ilk aşamasında bankalarca 1 trilyon yuanlık (160 milyar dolar) tahvil alımı yapılması beklenirken, 

vadelerin uzun, faizlerin düşük olması bankaların swap için gönüllü olmayacakları dezavantajını yaratıyor. 

 

• Yeni Zelanda Merkez Banası (RBNZ) saat 23:00’te faiz kararını açıklayacak. Karar, NZD/USD paritesinde dalgalanma yaratabilir. 

 

EMTİA 
• Dayanıklı Mal Siparişleri verisinden sonra gelen ABD verilerinin üst üste beklenti altı gelmesiyle birlikte kayıplarının tümünü silen Altın’ın beklediği en önemli 

haber 15:30’daki ABD GSYİH verisi ve  21:00’deki FOMC kararı olarak görünmektedir. 

• Dün beklenti üstü gerçekleşen ABD Ham Petrol Stoğu verisinin de beklenti üstü gelmesiyle ham petrol 57$’ın altına, Brent petrol de 64$’ın altına çekildi. 

 

 

 

bloomberg 

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

12:00 Euro Bölgesi Nisan Tüketici Güven Endeksi  -3.7

14:30 ABD 1.Çeyrek GSYH(Öncü) 1.00% 2.20%

15:00 Almanya Nisan Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) 0.40% 0.30%

17:00 ABD Mart Bekleyen Konut Satışları(Aylık) 1.20% 3.10%

21:00 ABD Nisan FED Faiz Kararı %0.0-0.25 %0.0-0.25



EUR/USD: 1.0995 Direncini Aşmakta Zorlanıyor! 

Euro Bölgesi’nde yıllık TÜFE tahminleri yarın açıklanacak. 

İşsizlik  oranındaki düşüş ve  ECB tahvil alımları 

sonrasında ekonomik canlanmanın başladığına ilişkin 

veriler deflasyonist baskıların azalacağı yönünde bir 

piyasa beklentisi oluşturdu. EURUSD’de satış baskısı 

yaratabilecek riskler halen Yunanistan meselesi ve ABD 

verileri olarak karşımıza çıkmakta. 

 

Teknik olarak baktığımızda; kısa vadeli yükseliş 

kanalının üst bandını test eden Parite için 1.0995 

direncinin kırılması yön belirleyici olacaktır. Bu seviyenin 

aşılması halinde 1.1040 ve 1.1248  dirençleri 

hedeflenebilir. FOMC sonrasında satış baskısı oluşması 

halinde ise 50 günlük ortalaması 1.0879, 1.0793 ve 1.0653 

destekleri takip edilmelidir. ADX indikatörü, ivmenin hala 

zayıf olduğunu gösterirken, MACD’nin sinyal çizgisi 

üzerindeki yükselişi devam etmekte. 



USDTRY: 20 Günlük Ortalamasından Destek Alıyor! 

. 

 

 
 

  

  
Bugün açıklanacak olan ABD verileri, özellikle 

gelişmekte olan ülkelerin para ve sermaye 

piyasalarında volatilite yaratabilir. 

FOMC açıklamarının son günlerde karışık gelen 

ekonomik verilerin de etkisiyle ‘güvercin’ tonlu 

olması durumunda, Dolar paritelerinde gevşeme 

yaşanabilir. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; 20 günlük 

ortalamasından destek alan Parite, 2.6716 direncini 

kırarsa 2.6970 seviyesine kadar ivmelenebilir. 

Sonraki dirençler 2.7170 ve 2.7343 seviyelerinde 

bulunurken, TL lehine hareketlenmelerde 2.6481 

desteği test edilebilir. 



XAUUSD: 1220 Kırılırsa Alımlar İvmelenebilir! 

Dün ABD’de Tüketici Güven Endeksi’nin beklenti altında 

kalması ve bu akşamki ABD FED FOMC toplantısında, 

faizlerin Haziran’da artırılmayacağı ifadesine yer verileceği 

beklentisiyle Altın’da 10$’ın üstünde yükseliş meydana 

geldi. Bugün açıklanacak ABD’den gelecek GSYİH ve 

Beklemedeki Konut Satışları verileri de Altın’da volatilite 

yaratacaktır ve yakından takip edilebilir. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; yatay kanalın alt bandı olan 

1178 seviyesinden aldığı destekle 1215 seviyelerine kadar 

ivmelenen sarı metal gün içinde 1209 desteğine doğru geri 

çekilmiş durumda. Geri çekilmenin devamı halinde takip 

edilecek destekler 1199 ve 1191 iken, yukarı yönlü 

hareketin devamında 1220 ana direnci Altın’ın yönünü 

belirleyecek bir seviye olarak gözükmekte. 



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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