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TÜRKİYE 

Merkez Bankası tarafından Cuma günü yayımlanan geçici verilere göre, Türk Lirası Reel Döviz Kuru Endeksi, Şubat ayında TÜFE bazlı olarak 98.75 puandan 99.54 

seviyesine yükseldi. Endeks, 2015 yılı Mayıs ayından bu yana en yüksek düzeyini test ederek Türk Lirası'nın değer kazandığına işaret etti. 

 

EURO BÖLGESİ / İNGİLTERE 

Almanya’da fabrika siparişleri, Ocak ayında %0.1 düşüş göstererek %0.3 düşüş yönündeki piyasa tahminlerinden olumlu açıklandı. Veri sonrası yapılan açıklamada 

yabancı talebin Aralık ve Ocak ayında toplam talebi güçlendirdiği belirtilirken, yurt içi talepte yaşanan azalışın bir miktar yavaşladığı ifade edildi. 

 

ABD 

• ABD’de tarım dışı istihdam Ocak ayında beklentilerin oldukça üzerinde bir artış kaydederek 242 bin seviyesinde açıklandı. Piyasaların genel beklentisi 195-200 bin 

aralığında değişirken, iş gücüne katılım oranının %62.9 ile son bir yılın en yüksek seviyesinde açıklanması, istihdam piyasasındaki büyümenin sürdüğüne işaret 

etti. Ancak saatlik kazançların aylık bazda %0.2 artış kaydetmesi beklenirken, %0.1 oranında düşüş göstermesinin enflasyon beklentilerine ilişkin olumsuz sinyaller 

vererek Dolar’daki yükselişi sınırlandırdığı görüldü.  

• ABD’de dış ticaret dengesi Ocak ayında 45.68 milyar dolar açık vererek piyasa beklentilerini geride bıraktı. İhracat yıllık bazda %2.1 düşüş gösterirken, ithalat %1.3 

oranında geriledi. 

• Bugün TSİ 19:00’da FED üyesi Lael Brainard, 19:30’da FED Başkan Yardımcısı Stanley Fischer’ın konuşmaları takip edilebilir. 

 

 ASYA / PASİFİK 

Asya’da takip edilecek majör bir veri akışı bulunmazken, piyasalar, Çin Başbakanı Li Keqiang’ın Cumartesi günü Ulusal Halk Kongresi’nde ekonomik canlanmanın 

sağlanması adına yapılacak yatırımlara ilişkin olarak verdiği sinyallerle hareketlendi. Öte yandan, Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, bu sabah 

yaptığı konuşmada, politika faizindeki düşüş ve parasal gevşemenin, varlık fiyatları üzerinde olumlu etkisi olduğunu söylerken, negatif faiz ile birlikte parasal 

genişlemenin finansal kuruluşların karları üzerindeki olumsuz etkilerini göz ardı edemeyeceklerini belirtti. 

 

EMTİA  

Cuma günü ABD’den gelen güçlü tarım dışı istihdam verisi resesyona ilişkin endişeleri zayıflatması petrol fiyatlarına pozitif yansıdı. Öte yandan Rusya Enerji 

Bakanı’ndan gelen ‘OPEC ve OPEC dışı üreticiler 20 Mart – 1 Nisan arasında topanabilirler’ açıklaması da özellikle Brent petrole alım getirdi. Ancak bu sabah İran 

Ekonomi Bakanı’nın, ‘İran'ın petrol satışlarının yakın zamanda günlük 2 milyon varil seviyesine ulaşacağını tahmin ediyorum’ şeklindeki konuşması yukarı yönlü 

hareketi bir miktar sınırlandırdı. 



FX MONİTÖR – EUR/USD: 50 günlük ortalama altında satış baskısı artabilir. 07.03.2016 

Cuma günü Euro Bölgesi’nde takip edilecek önemli bir veri akışı 

bulunmazken, ABD’den gelen istihdam verileri paritede sert 

dalagalanmalar yarattı. Tarım dışı istihdam verisinin Şubat 

ayında beklentilerin oldukça üzerinde  artış göstermesi paritede 

1.09 seviyesine doğru sert bir düşüş yaratsa da, saatlik 

kazançlardaki %0.1’lik beklenmedik düşüş, pariteyi 1.10’un 

üzerine taşıdı. 

 

Teknik olarak incelendiğinde;  bu sabah itibariyle 1.0993 

desteğinin altına sarkarak 50 günlük ortalamasında tutunan 

paritede satış baskısının sürmesi halinde 1.0941 altında 1.0895 

desteğine doğru geri çekilme beklenebilir. Olası yükselişlerde ise 

50 günlük ortalamanın  kalıcı olarak aşılması halinde 1.0993 

üzerinde1.1050 direnci 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

EURUSD 1.0951 0.71 1.0826 1.1043 1.1069 1.1047 -0.20% 45.78 13.00 1.0693 1.1239

Kısa Vade Direnç 3 1.1205

Uzun Vade Direnç 2 1.1124

PERİYOD Direnç 1 1.1065

1 Gün % Pivot 1.0984

7 Gün % Destek 1 1.0925

Aylık % Destek 2 1.0844

2016 Destek 3 1.0785

-1.82

0.91

DEĞİŞİM

-0.38

0.74



FX MONİTÖR – USD/TRY: 2.9050 desteğinden tepki alımı geldi. 07.03.2016 

Bu sabah, hem Dolar Endeksi’ndeki toparlanma hem de Türk 

Lirası’nın diğer GOÜ para birimlerindeki zayıf görünüme paralel 

hareketiyle birlikte, USDTRY paritesinin 3.00 lira bölgesinden 

başlattığı düşüş seyrine ara verdiğini görmekteyiz. Her iki para 

biriminin de veri akışı yönünden sakin bir gün geçirecek olması 

sebebiyle diğer gelişmekte olan ülke kurlarındaki seyrin 

USDTRY paritesinde de yön belirleyici olması beklenebilir. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; 2.9050 desteğinde tutunan 

paritede alımların güçlenmesi halinde 2.9240 üzerinde 100 

günlük ortalamanın bulunduğu 2.9327 seviyesi direnç olarak 

takip edilebilir. 2.9050 desteğinin kırılması halinde ise 2.8888 ve  

2.8736 desteği 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

USDTRY 2.9140 -1.77 2.9029 2.9671 2.9408 2.8829 -1.97% 43.19 9.31 2.8712 3.0467

Kısa Vade Direnç 3 2.9450

Uzun Vade Direnç 2 2.9362

PERİYOD Direnç 1 2.9206

1 Gün % Pivot 2.9118

7 Gün % Destek 1 2.8962

Aylık % Destek 2 2.8874

2016 Destek 3 2.8718-0.15

DEĞİŞİM

0.25

-1.73

-0.06



FX MONİTÖR – GBP/USD: 20 günlük ortalamasından direnç görüyor. 07.03.2016 

Cuma günü İngiltere özelinde takip edilecek önemli bir veri akışı 

bulunmazken, paritenin ABD’den gelen TDİ verisiyle 

dalgalandığı görüldü. Beklentilerin üzerinde açıklanan TDİ 

verisinin paritedeki fiyatlamalara etkisi ilk etapta satış yönlü olsa 

da, saatlik kazançlardaki düşüş, diğer majör para birimleri gibi 

Sterlin’e de  alım getirdi. Bu sabah itibariyle ise Dolar 

Endeksi’ndeki yukarı yönlü eğilim paritedeki 5 günlük yükselişe 

son vermiş durumda. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; 20 günlük ortalaması ve 1.4230 

yatay direncinden gelen satışlarla geri çekilen paritede aşağı 

yönlü baskının sürmesi halinde 1.4091 ve 1.3876 destek 

seviyeleri takip edilebilir. Olası yükselişlerde ise 1.4230 

üzerindeki kapanışlar 1.4350 ve 1.4410 dirençlerini 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 1.4168 1.82 1.3905 1.4248 1.4210 1.5123 6.43% 47.10 36.22 1.3848 1.5057

Kısa Vade Direnç 3 1.4419

Uzun Vade Direnç 2 1.4334

PERİYOD Direnç 1 1.4280

1 Gün % Pivot 1.4195

7 Gün % Destek 1 1.4141

Aylık % Destek 2 1.4056

2016 Destek 3 1.4002-3.90

DEĞİŞİM

-0.50

1.76

-2.35



FX MONİTÖR – XAU/USD: Aşırı alımla fiyatlanmayı sürdürüyor. 07.03.2016 

Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisinin ABD 

ekonomisinde olası bir resesyon ihtimalinin bulunmadığı 

şeklinde yorumlanması, riskli varlıklara alım getirirken, ‘güvenli 

liman’ durumundaki Altın’da negatif fiyatlamalara yol açtı. 1280 

ile son bir yılın en yüksek seviyesini test eden parite, bugün, en 

büyük Altın tüketicisi Çin’den gelen açıklamalarla yükseldi. Çin 

Başbakanı Li Keqiang'ın hükümetin önceliğinin kalkınma 

olduğunu söyleyerek, ülkesinin borç artışının devam edeceğini 

işaret etmesinin ardından toparlanan parite 1263 direncini 

kırmış durumda. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; üçgen formasyonu yukarı 

yönde kırarak 1280 direncine kadar yükseldikten sonra geri 

çekilen parite, bu sabah itibariyle desteğe dönüşen 1263 

seviyesinde tutunmakta. Yukarı yönlü hareketin sürmesi adına 

bu seviye üzerindeki kapanışların önemi artarken, 1280 

direncinin geçilmesi halinde 1294 bölgesi hedeflenebilir. Olası 

geri çekilmelerde ise 1263 seviyesi altında 1243 ve 1230 

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

XAUUSD 1265.88 2.19 1224.75 1279.91 1228.51 1132.25 -7.84% 69.19 39.74 1001.56 1278.45

Kısa Vade Direnç 3 1305.31

Uzun Vade Direnç 2 1292.58

PERİYOD Direnç 1 1275.82

1 Gün % Pivot 1263.09

7 Gün % Destek 1 1246.33

Aylık % Destek 2 1233.60

2016 Destek 3 1216.8419.30

DEĞİŞİM

0.52

2.20

7.86



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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