
BİST MONİTOR                   05/02/2015 
Halk Yatırım Satış ve Pazarlama Birimi tarafından hazırlanmıştır 

FX MONİTÖR                                      30/04/2015 
Halk Yatırım Yurtiçi Satış Destek Bölümü tarafından hazırlanmıştır. 

 
 



FOREX GÖRÜNÜM 

bloomberg, günlük 

TÜRKİYE 
Mart ayında TÜİK Dış Ticaret Dengesi 6.15 milyar dolar açık verirken ocak-mart döneminde %12.5 düşüşle 15.17 milyar dolara geriledi. Verinin USD/TRY 

paritesinde Türk Lirası lehine bir hareket yaratmadı. 

ABD 
Dün öncü verilerle ilk çeyrek ABD büyüme verisi beklentilerin oldukça altında %0.2 olarak açıklandı (beklenti: %1 / önceki: %2.2). Veri sonrası Dolar 

Endeksi 94’lü seviyelere kadar gerilerken gözler FED toplantısından gelecek açıklamalara çevrildi. Akşam saatlerinde açıklanan FED kararında politika 

faizinde değişikliğe gidilmediği açıklandı. Bununla birlikte ekonomideki yavaşlamanın geçici olduğu ve ılımlı büyüme beklentisinin devam edeceğine dair 

beklentinin sürdüğü ifade edildi. 

EURO BÖLGESİ 
• Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Yunanistan'ın kredi notunu bir basamak düşürerek "Caa1"den "Caa2"ye indirdi, görünümünü 

"negatif"te bıraktı. 

• Yunanistan ve kreditörler, Euro Bölgesi yetkililerinin bir araya geldiği toplantıda Perşembe günü başlayacak müzakerelerin yoğun bir şekilde sürmesi 

üzerinde anlaştılar. Bloomberg’in haberine göre, yetkililer 3 Mayıs’ta öncü bir anlaşma sağlanmasını hedefliyorlar. 

ASYA 
• Japonya Merkez Bankası (BOJ), parasal tabanı yıllık bazda 80 trilyon yen (672 milyar dolar) genişletme planını sabit tuttu.Ancak 2015 enflasyon 

beklentisini %1’den %0.8’e çekti. BOJ Başkanı Haruhiko Kuroda, yaptığı açıklamasında gerileyen petrol fiyatlarının yarattığı etkinin yok olması ile birlikte 

enflasyonun yeniden ortaya çıkacağını belirtti. 

• Yenı zelanda Merkez Bankası (reserve bank of new zealand) bugün sona eren toplantısında faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldı. Faiz  

     oranlarını yüzde 3.5 seviyesinde tutan banka, muhtemel bir indirim için açık kapı bıraktı.  

EMTİA 
• Petrol, ABD kaya petrolü patlamasının sona erdiği spekülasyonları ile 2009 yılından bu yana en büyük aylık yükselişini kaydetmeye hazırlanıyor. Nisan 

ayında petrol vadelileri %23 yükseldi. Enerji Bilgi Yönetimi, petrol üretiminin 6 haftanın en düşük seviyesinde olduğunu açıkladı. Sebebinin, petrol 

sondajı hizmeti veren makinelerin en seviyeye indirilmesi olduğu belirtiliyor. Bu da, önümüzdeki günlerde arz fazlası petrolün azalacağına işaret ediyor. 

• Altın, FED'in ekonominin ilk çeyrekteki yavaşlamanın ardından topalrlanmasının beklendiğini kaydetmesi ve bunun sonucu, faizin bu yıl artırılacağı 

spekülasyonunun güçlenmesi sonucu, üç haftanın en yükseğinden başlattığı kaybını korudu. 

 

 

bloomberg 

30 Nisan Perşembe
Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

10:55 Almanya Nisan Mevsimsel Düzeltilmiş İşsizlik Oranı 6.40% 6.40%

12:00 Euro Bölgesi Nisan Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık Tahmin) -0.10% -0.10%

12:00 Euro Bölgesi Nisan Çekirdek TÜFE(Yıllık Tahmin)  0.60%

12:00 Euro Bölgesi Mart İşsizlik Oranı 11.20% 11.30%

13:00 Rusya Nisan Faiz Oranı Kararı 13.00% 14.00%

15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları  295,000

15:30 ABD Mart Kişisel Gelirler(Aylık) 0.20% 0.40%

15:30 ABD Mart Kişisel Tüketim(Aylık) 0.50% 0.10%

16:45 ABD Nisan Chicago PMI 49.5 46.3



EUR/USD: Parite Yükselen Kanalın Dışında İvmelenmekte! 

Kısa Vade Direnç3 1.1463

Uzun Vade Direnç 2 1.1325

Periyod Direnç 1 1.1235

1 Gün % PİVOT 1.1097

5 Gün % Destek 1 1.1007

Aylık % Destek 2 1.0869

2015 Destek 3 1.0779-8.20

-0.32

2.62

 %Değişim

3.54

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

EURUSD 1.1116 # 1.0818 1.2067 11.55% 64.02 16.15 1.0401 1.1509 19% 19%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD

Dün ABD’den nerdeyse durma noktasında gelen 

veriyle parite 1.0995 seviyesini yukarı yönlü kırdı. Dün 

akşamki FOMC toplantısıyla bir miktar geri çekilen 

parite, bugünkü Almanya işsizlik oranı verisi, İspanya 

TÜFE verisi ve Fransa’dan gelen verilerin beklenti veya 

beklenti üstü gelmesiyle 1.13’e doğru yönelmiş 

durumda.  

  

Teknik olarak; 1.0995 güçlü direncini yukarı yönlü 

geçen paritede yukarı gidişin devamında 1.1245 ve 

1.1325 seviyeleri takip edilebilirken, geri çekilmelerde 

ise 1.11 ve 1.10 seviyeleri izlenebilir. 



USDTRY: Parite’nin 20 Günlük Ortalamadan Sarkması Halinde Hedef: 2.6481  

. 

 

 
 

  

  

Dün gelen ABD büyüme verisinin ardından Dolar Endeksi 

(DXY)’nde meydana gelen aşağı yönlü baskı FED 

açıklamalarının sonrasında bir miktar azalsa  da henüz 

atlatılabilmiş değil. Bununla birlikte USDTRY’de oluşan 

satım yönlü eğilim Pariteyi 2.65’li seviyelere kadar taşıdı. 

Seyrin devamlılığı için bugün ABD  kanadından gelecek 

verilere odaklanacağız. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; Parite’nin 20 günlük 

ortalamasında tutunma çabası sürüyor ve bu seviyede 

kalıcı olması halinde 2.6716 direncini hedefleyebilir. Bu 

seviyeden sonra dirençler 2.6970 ve 2.7170’te bulunuyor. 

Bugün gelecek verilerin Dolar aleyhine olması halinde ilk 

olarak 2.6481 desteği test edilebilir. Bu seviyenin altında 

ise 2.6098 desteğine kadar bir hareket alanı mevcut. 

Bugün itiariyle Momentum 100 eşik değerinin altına 

sarkmış bulunuyor. 

  

Kısa Vade Direnç3 2.6967

Uzun Vade Direnç 2 2.6849

Periyod Direnç 1 2.6687

1 Gün % PİVOT 2.6569

5 Gün % Destek 1 2.6407

Aylık % Destek 2 2.6289

2015 Destek 3 2.6127-12.28

-0.43

1.60

 %Değişim

-2.45

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 2.6637 # 2.6577 2.3502 -11.57% 53.86 36.81 2.4233 2.7441 88% 92%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



XAUUSD: 1209’un Altında Satış Baskısı Devam Edebilir! 

Öğleden sonra ABD’den gelen 1. çeyrek büyüme öncü 

verisi %1 seviyesindeki piyasa beklentisinin altında %0.2 

sevıyesınde acıklanınca Altın, 1214’lere kadar 

yükseldi.Akşam vakti de FOMC para politikası toplantısı 

sonucunda, faiz oranları sabit bırakılıp, büyüme konusunda 

açıklama yapan FED olumsuz hava şartlarının büyümeyi 

olumsuz etkilediğini ve gelecek dönemlerde ılımlı bir 

büyüme beklediklerini açıklamasıyla sarı metal, geri 

çekilmelerle 1201’lere kadar düştü. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; 1215 seviyesine 2. kez 

yükselemeyen Altın, 20 günlük ortalamasının bulunduğu 

1201’li seviyelere kadar geri çekildi. Geri çekilmenin devamı 

halinde takip edilecek destekler 1199 ve 1191 iken, yukarı 

yönlü hareketlerde de 1220 ana direnci Altın’ın yönünü 

belirleyecek bir seviye olarak gözükmekte. 

Kısa Vade Direnç3 1225.78

Uzun Vade Direnç 2 1220.47

Periyod Direnç 1 1215.16

1 Gün % PİVOT 1209.85

5 Gün % Destek 1 1204.54

Aylık % Destek 2 1199.23

2015 Destek 3 1193.921.33

-0.50

0.99

 %Değişim

1.68

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1203.63 # 1201.26 1223.32 1.84% 52.24 12.16 1153.99 1239.81 34% 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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