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FOREX GÖRÜNÜM 

bloomberg, günlük 

bloomberg 

TÜRKİYE 
TCMB tarafından yayımlanan geçici verilere göre Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi TÜFE bazında bir önceki aya göre 0.13 puan değer kaybederek 

104.01'den 102.62'ye gerilerken, ÜFE bazında 2.03 puan arttı. (Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi’nin artışı Türk Lirası'nın değer kazandığını gösteriyor.) 

 

ABD 
• ABD'de dış ticaret açığı Şubat'taki 35.44 milyar doların ardından Mart ayında 51.4 milyar dolar ile beklentinini üstünde gerçekleşti ve bu oran ile 7 yılın 

en yüksek seviyesini gördü. 

• Minneapolis Fed Başkanı Narayana Kocherlakota FED’in hala enflasyon hedefinden uzak olduğunu ve büyümenin desteklenmesi gerektiğini belirttiği 

dünkü konuşmasında faiz artırımının 2015’te yapılmaması gerektiğini ifade etti. 

• FED Başkanı Yellen ve IMF Başkanı Legarde, TSİ 16:15’te Washington’da bir panelde konuşacaklar. 

 

EURO BÖLGESİ 
Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble dün yaptığı konuşmasında IMF’in Yunanistan’a yapılan yardımları keseceği yönündeki haberlerin gerçeği 

yansıtmadığını belirtti. İmkanlar çerçevesinde Yunanistan’ın temerrüde düşmesini engellemeye çalışacaklarını belirten Schaeuble, 11 Mayıs’a kadar bir 

anlaşma sağlanmasına şüpheli yaklaştığını ifade etti. Buna karşın Yunanistan Maliye Bakanı Varufakis, 11 Mayıs'taki Eurogroup'ta sonuç alıcı görüşmeler 

beklediğini açıkladı. 

 

ASYA / PASİFİK 
• Çin HSBC Hizmet Sektörü PMI verisi Nisan ayında 52.9 düzeyinde gerçekleşerek 2015 yılından bu yana en yüksek seviyesini gördü.  

 

EMTİA 
ABD’de sondaj kulesi sayısının 2010’dan bu yana en düşük seviyeye inmesinin ardından petrol arzının azalacağı yönündeki beklentiler, petroldeki değer 

kazancını devam ettirmekte.  Batı Teksas türü ham petrol ve Brent petrol vadeli kontratları ndaki işlem hacmi  100 günlük ortalamanın %2 üzerinde 

bulunmakta. 



EUR/USD: Yükseliş Kanalı Dışındaki İvmelenme Sürüyor! 

Kısa Vade Direnç3 1.1396

Uzun Vade Direnç 2 1.1303

Periyod Direnç 1 1.1252

1 Gün % PİVOT 1.1159

5 Gün % Destek 1 1.1108

Aylık % Destek 2 1.1015

2015 Destek 3 1.0964-7.06

0.40

0.92

 %Değişim

2.29

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

EURUSD 1.1241 # 1.0882 1.2024 10.49% 67.56 19.40 1.0409 1.1489 22% 22%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD

Euro Bölgesi Mart ayı ÜFE verisi dün %0.3 olan 

beklentinin altında %0.2 olarak açıklandı ve bunun 

ardından yatırımcıların güvenli liman alımlarıyla 

yükselen tahvil faizlerini gördük. Öte yandan Yunanistan 

borç krizinden çıklamamasın konusunda kreditörleri 

suçlamakta ve kreditörler hükümetin ‘kırmızı 

çizgileri’nde ısrarcı olursa anlaşmaya varılamayacağı 

endişesi devam etmekte. 

 

Teknik olarak baktığımızda; EURUSD paritesinin 

bugün tekrar 1.12 seviyesinin üstüne çıkması Dolar 

Endeksi’ni 94’lü seviyelere sarkmasına neden oldu. 

Bugün 1.1245 direncini kıran parite için ivemlenmenin 

devam etmesi halinde diğer dirençler 1.1393 ve 1.1458 

seviyelerinde iken, paritenin burada tutunamaması 

halinde 1.0995 desteğine kadar geri çekilmesi 

beklenebilir. Momentum ise oldukça güçlenmiş 

görünmekte. 

 

 

 



USDTRY: 2.70-72 Arası  Sıkışmakta. 

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 2.7030 # 2.6841 2.3622 -11.99% 58.85 37.07 2.4353 2.7617 94% 96%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD

 

ABD kanadından gelen haberlerle oynaklık gösteren parite 

günü yatay – düşüşte kapadı. ABD dış ticaret açığının son 

6 buçuk yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşmesiyle 

birlikte Dolar Endeksi 95,00’in altına düşerek tüm 

paritelerde olduğu gibi USDTRY de değer kaybına 

uğrayarak 2.70’e doğru çekilme yaşadı. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; paritede 2.7200 - 2.7000 

bandında sıkışma görulmekte. Gün içerisinde USD’nin 

küresel ölçekte değer kaybetmesiyle birlikte parite, 2.70 

seviyelerine doğru gerileme yaşadı. Bu noktada aşağı 

yönde hareketlerin hız kazanabilmesi için 2.70 desteğinin 

aşağı yönde geçilmesi beklenebilir. Şayet bu hareketin 

gorulmesi durumunda 2.6840 destek bölgesine doğru 

gerileme söz konusu olabilir. Yalnız paritenin 2.7000 

desteğinin üzerinde tutunma çabalarının başarılı olması 

durumunda ise yatay kanalın üst bandı olan 2.7200 

seviyesine dogru atak hareketleri yeniden görülebilir. 

2.7200 direncinin aşılması durumunda 2.7340 ve 2.7440 

seviyeleri hedef konumuna gelebilir.  



XAUUSD: 1198 Seviyesi Üstünde Alıcılı Seyir Devam Edebilir! 

Kısa Vade Direnç3 1214.81

Uzun Vade Direnç 2 1207.37

Periyod Direnç 1 1200.70

1 Gün % PİVOT 1193.26

5 Gün % Destek 1 1186.59

Aylık % Destek 2 1179.15

2015 Destek 3 1172.480.69

0.18

-1.13

 %Değişim

-1.94

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1195.94 # 1195.99 1220.99 2.09% 50.33 14.24 1155.17 1232.11 30% 10%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD

 

ABD dış ticaret açığının son 6 buçuk yılın en yüksek 

seviyesinde gerçekleşmesiyle birlikte sarı metal 

kendini 1190’lı seviyelerin üstüne yükseldi. Sabah 

Çin’den gelen Hizmet PMI verisinin 2015’in en 

yükseği olarak gerçekleşmesiyle beraber 1198 

direncini test etmekte. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; 1178 – 1220 

bandındaki yatay hareketin devam ettiği sarı metal 3 

günlük yükselişiyle 1198 direncini test etmekte. 

Buralardan gelebilecek olası tepkilerde 1192, 1178 

ve 1172 asağıda takip edilebilecek destekler olarak 

görünürken, yukarıda ise 1198 ve 1208 seviyeleri 

direnç seviyesi olarak takip edilebilir. 



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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