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TÜRKİYE 
ISO imalat sektörü PMI, Şubat ayında 50.9’dan 50.3 seviyesine gerilese de, üst üste dört ay olacak şekilde kritik eşik değer olan 50.0’nin üzerinde kalarak imalat sektörünün faaliyet koşullarındaki 

iyileşmenin devam ettiğine işaret etti. 

 

EURO BÖLGESİ / İNGİLTERE 
• Almanya perakende satışlar verisi, Ocak ayında %0.7 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşerek, ihracat odaklı ekonomiye perakende sektörünün de destek verdiğine işaret etti. Ancak yıllık bazda 

beklenmedik şekilde %0.8 düşüş gerçekleştirerek sekiz ay sonra ilk kez gerileme kaydetti. 

• Euro Bölgesi’nde yıllık tüketici fiyatları Şubat ayında ucuz petrol ve yavaş ekonomik büyümenin de etkisiyle %0.2 gerileyerek daflasyon sinyalleri verirken, gıda ve enerji fiyatlarından arındırılmış 

çekirdek TÜFE verisi de beklentilerin altında %0.7 artış gösterdi. Geçtiğimiz Eylül ayından bu yana ilk kez düşüş kaydeden manşet TÜFE verisi sonrası 9-10 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 

ECB toplantısına yönelik ek teşvik belentilerinin artmakta olduğu söylenebilir. 

 

ABD/KANADA 
• ABD’de Chicago PMI Şubat ayında 55.6’dan 47.6 seviyesine gerileyerek Ocak ayında beklenmedik şekilde kaydedilen 12 puanlık yükselişin büyük bir kısmını geri aldı. Yeni siparişlerdeki sert geri 

çekilmeyle birlikte tekrar daralma bölgesine geri dönen PMI verisindeki düşüşe, Chicago bölgesindeki işe alımların Kasım 2009’dan bu yana en düşük seviyeye gerilemesinin de katkı sağladığı 

görüldü. Bununla birlikte, Bekleyen Konut Satışları Endeksi de Ocak ayında beklenmedik şekilde %2.5 gerileyerek 106 seviyesinde açıklanırken, bir önceki veri 106.8’den 108.7’ye revize edildi. 

Kesin satışları yansıtmaması nedeniyle gelecek ay revize edilmesi muhtemel olan verinin 100 sevieyesinin üzerinde olması konut piyasasının dengede olduğu şeklinde yorumlanmakta. 

• Kanada’da cari işlemler dengesi 2015 yılının son çeyreğinde beklentilerin altında 15.38 milyar C$ açık verdi. Ocak ayına ait sanayi ürün fiyataları ise değişim göstermesi beklenmezken %0.5 artış 

kaydetti. Verilerin ardından yönünü aşağı çeviren USDCAD paritesi, ABD’den gelen Chicago PMI verisinin beklentilerin altında kalmasıyla 8 Aralık’tan bu yana ilk kez 1.35’in altını gördü. 

 

ASYA / PASİFİK 
• Japonya’da işsizlik oranı Ocak ayında %3.3 seviyesinde sabit kalması beklenirken, %3.2 seviyesine geriledi. Ancak üretim ve iç tüketime yönelik veriler tahminleri karşılamadı. Tüm hanehalkı 

harcamları Ocak ayında %3.1 düşüş gösterirken, sermaye harcamaları da son çeyrekte %8.5 artış gösterdi. Bunula birlikte imalat sektörü PMI Şubat ayında 52.3’den 50.1 seviyesine geriledi. 

• Çin’de Caixin imalat sektörü PMI Şubat ayında beklenmedik şekilde 48.4’ten 48.0 seviyesine gerileyerek imalat sektöründeki daralmanın devam ettiğine işaret etti. 

• Avustralya Merkez Bankası (RBA), Mart ayına ait politika faizini beklendiği gibi %2 seviyesinde sabit bıraktı. Cari işlemler dengesi ise 2015 yılının son çeyreğinde beklentilerin üzerinde 21.1 milyar 

A$ açık verdi. Cari işlemler verisi sonrası sert şekilde geri çekilen AUDUSD paritesi, faiz kararının ardından yönünü yukarı çevirdi. 

 

EMTİA  
Suudi Arabistan’ın dün petrol fiyatlarındaki volatiliteyi kontol altına almak adına, tüm majör petrol üreticileriyle anlaşmaya hazır olduğunu yinelemesi fiyatları desteklerken, bu sabah Çin’den gelen zayıf 

imalat PMI verilerinin ardından yukarı yönlü hareketin sınırlandığı görüldü. Ancak, dün Çin Merkez Bankası’nın bankalara uyguladığı karşılık oranlarında indirime gitmesi piyasalardaki risk iştahını 

artırırken, fiyatlar da yönünü yukarı çevirdi. Brent petrol 37, WTI ham petrol 34 doların üzerini gördü. 

TSİ Ülke Dönem Önem Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

10:55 Şubat İmalat Sektörü PMI 50,2 50,2

10:55 Şubat Mevsimsel Düzeltilmiş İşsizlik Oranı %6,2 %6,2

11:00 Şubat İmalat Sektörü PMI 51,0 51,0

11:30 Şubat İmalat Sektörü PMI 52,3 52,9

12:00 Ocak İşsizlik Oranı %10,4 %10,4

15:30 Aralık GSYH  − %0,3

16:30 Şubat RBC İmalat Sektörü PMI  − 49,3

16:45 Şubat İmalat Sektörü PMI  − 51,0

17:00 Şubat ISM İmalat Endeksi 48,8 48,2

14:00 → TCMB, 23 Şubat tarihli PPK toplantı özetini yayınlayacak.

Günlük Veri Takvimi



FX MONİTÖR – EUR/USD: Deflasyona işaret eden verinin ardından 1.09’un altına sarktı. 01.03.2016 

Haftanın ilk işlem gününde, Euro Bölgesi’nden gelen enflasyon 

verisinin yıllık bazda %0.2 düşüşle  deflasyon sürecine işaret 

etmesi paritedeki satış baskısını artırdı. ABD’den beklenti altı 

gelen Chicago PMI ve bekleyen konut satışları verilerinin 

ardınan Euro’ya bir miktar alım gelse de paritenin günü %1’e 

yakın değer kaybıyla tamamladığı görüldü. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; dün ard arda 1.0940 ve 1.0895 

desteklerinin altına sarkan parite, bu sabah itibariyle tepki 

alımlarıyla toparlanma çabasında ve başarılı olması halinde bu 

seviyeler üzerinde 50 günlük ortalamanın bulunduğu 1.0976 

seviyesi takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1.0846 ve 

1.0800 destek seviyeleri gündeme gelebilir. 

Parite Son Fiyat
7 Günlük 

Değişim (%)

7G En Düşük 

Kapanış

7G En Yüksek

Kapanış

20 Günlük

Ortalama 

200 Günlük

Ortalama 

20 Vs 200 

Spread

RSI 

(14 Gün)

ADX 

(14 Gün)
-2SD +2SD

EURUSD 1.0871 -1.33 1.0859 1.1068 1.1113 1.1047 -0.59% 36.48 21.32 1.0697 1.1241

Kısa Vade Direnç 3 1.1042

Uzun Vade Direnç 2 1.1003

PERİYOD Direnç 1 1.0938

1 Gün % Pivot 1.0899

7 Gün % Destek 1 1.0834

Aylık % Destek 2 1.0795

2016 Destek 3 1.0730

0.40

0.18

DEĞİŞİM

0.02

-1.29



FX MONİTÖR – USD/TRY: 2.9640 desteğini kırdı. 01.03.2016 

Dün ABD seansında 2.99’un üzerini gören parite, kar satışlarıyla 

gerilediği günü 2.9655 seviyesinden tamamaldı. Bugün ise Türk 

Lirası’nın diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel 

şekilde primli seyrettiğini görmekteyiz.  

 

Teknik olarak incelendiğinde; 2.9640 desteğinin altına sarkan 

paritede aşağı yönlü hareketin sürmesi adına 2.94 seviyesinin 

kalıcı olarak geçilmesi gerekmekte iken bu seviyenin de altında 

2.9240 desteği takip edilebilir. Ancak yukarı yönlü baskıların 

tekrar başlaması halinde ise 2.9640 üzerinde kademeli olarak 

2.9855 ve 3.0000 dirençleri denenebilir. 

Parite Son Fiyat
7 Günlük 

Değişim(%)

7G En Düşük 

Kapanış

7G En Yüksek

Kapanış

20 Günlük

Ortalama 

200 Günlük

Ortalama 

20 Vs 200 

Spread

RSI 

(14 Gün)

ADX 

(14 Gün)
-2SD +2SD

USDTRY 2.9534 0.34 2.9192 2.9998 2.9436 2.8779 -2.23% 49.58 11.94 2.8761 3.0473

Kısa Vade Direnç 3 3.0284

Uzun Vade Direnç 2 3.0111

PERİYOD Direnç 1 2.9883

1 Gün % Pivot 2.9710

7 Gün % Destek 1 2.9482

Aylık % Destek 2 2.9309

2016 Destek 3 2.90811.13

DEĞİŞİM

-0.45

0.31

-0.06



FX MONİTÖR – GBP/USD: RSI aşırı satım bölgesinden tepki geldi. 01.03.2016 

İngiltere açısından veri takviminin sakin olduğu gün içinde 

GBPUSD paritesinin ABD’den beklenti altında gelen datalarla 

hareketlendiği görüldü. Bekleyen konut satışlarına ait bir önceki 

verinin yukarı yönde revize edilmesi paritede önce aşağı yönlü 

bir fiyatalmaya neden olsa da, genel olarak karışık gelen 

verilerin adından parite gün içi yüksek seviyesini 1.3946 ile test 

etti. Bugün ise her iki taraftan gelecek imalat PMI rakamları 

paritede volatilite yaratabilir. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; RSI indikatörü aşırı satım 

bölgesindeyken tepki alımlarıyla yeniden 1.38 seviyesinin 

üzerine çıkan paritede yukarı yönlü denemelerin sürmesi adına 

1.3992 üzerinde 1.4065  direncinin kalıcı olarak geçilmesi 

gerekmekte iken, bu seviyenin de aşılması durumunda 1.4155 

direnci takip edilebilir. Olası yön değiştirmelerde ise 1.3876 

desteğinin kırılması halinde 1.3803 ve 1.3734 destekleri öne 

çıkabilir. 

Parite Son Fiyat
7 Günlük 

Değişim (%)

7G En Düşük 

Kapanış

7G En Yüksek

Kapanış

20 Günlük

Ortalama 

200 Günlük

Ortalama 

20 Vs 200 

Spread

RSI 

(14 Gün)

ADX 

(14 Gün)
-2SD +2SD

GBPUSD 1.3923 -0.71 1.3836 1.4043 1.4283 1.5146 6.04% 32.94 38.32 1.3836 1.5204

Kısa Vade Direnç 3 1.4073

Uzun Vade Direnç 2 1.4009

PERİYOD Direnç 1 1.3963

1 Gün % Pivot 1.3899

7 Gün % Destek 1 1.3853

Aylık % Destek 2 1.3789

2016 Destek 3 1.3743-5.45

DEĞİŞİM

0.12

-0.64

-2.19



FX MONİTÖR – XAU/USD: 1250 seviyesinin kırarsa 1263 direncini hedefleyebilir! 01.03.2016 

Bu sabah Çin’den gelen zayıf imalat PMI verisiyle birlikte bir 

miktar satış baskısına maruz kalan  Altın, Dolar Endeksi’ndeki 

yatay seyirden de faydalanarak primli seyrini sürdürmekte. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; üçgen formasyon içinde 

dalgalanan paritenin 1250 direncini kırması halinde Şubat ayı 

zirvesi olan 1263 seviyesine doğru ivmelenmesi beklenebilir. 

Olası geri çekilmelerde ise, 1230 seviyesi altında 1210 desteği 

takip edilebilir. 

Parite Son Fiyat
7 Günlük 

Değişim (%)

7G En Düşük 

Kapanış

7G En Yüksek

Kapanış

20 Günlük

Ortalama 

200 Günlük

Ortalama 

20 Vs 200 

Spread

RSI 

(14 Gün)

ADX 

(14 Gün)
-2SD +2SD

XAUUSD 1240.59 1.16 1211.59 1253.29 1210.46 1130.92 -6.57% 66.85 44.63 1000.32 1254.93

Kısa Vade Direnç 3 1273.41

Uzun Vade Direnç 2 1257.30

PERİYOD Direnç 1 1247.96

1 Gün % Pivot 1231.85

7 Gün % Destek 1 1222.51

Aylık % Destek 2 1206.40

2016 Destek 3 1197.0616.86

DEĞİŞİM

0.11

1.11

10.86



TEMEL GÖSTERGELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

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. Bu sebeple, indikatörün aşırı alım-satım bölgelerine girmesi, fiyatların aksi yönde bir tepki verebileceği 

şeklinde yorumlanabilir. 

 

SD (Standard Deviation): Standart sapma bir data setinin geçmiş değerleri ortalamasından hangi uzaklıkta olduğunu gösterir. Genel olarak, standart sapmanın 

küçük olması; ortalamadan sapmaların ve riskin az olduğunun; büyük olması ise, ortalamadan sapmaların, riskin ve oynaklığın çok olduğunun göstergesidir. 

Normal dağılım grafiğine göre fiyat hareketlerinin %95’i 2SD sınırları içinde yer almaktadır. Teknik 

tabloda kullanılan standart sapma değerleri 60 günlük basit hareketli ortalamaya göre belirlenmiştir. 

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 altında, yön yukarı olabilir.     Son fiyat, 60 günlük +2 standart sapmanın üzerinde, yön aşağı olabilir. 

 Son fiyat 20/200 günlük ortalamanın üzerinde.     Son fiyat 20/200 günlük ortalamanın altında. 

 Trend aşırı satım bölgesinde zayıf.     Trend aşırı alım bölgesinde güçlü. 

 

 Kısa Vade  (Pivot Tablo): Fiyat 20 günlük ortalamanın üzerinde ise yön yukarı. 

 Uzun Vade (Pivot Tablo): Fiyat 200 günlük ortalamanın üzerinde ise yön yukarı. 

  
    Kısa Vade (Pivot Tablo): Fiyat 20 günlük ortalamanın altında ise yön aşağı. 

    Uzun Vade(Pivot Tablo): Fiyat günlük ortalamanın altında ise yön aşağı. 



 

Yasal Çekinceler:  
Yukarıda yapılan analiz yorum ve görüşler Halk Yatırım Yurt İçi Satış 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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