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TÜRKİYE 
• Mart ayı mevsimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretimi verisi 50 baz puan artarak %2.2 düzeyinde açıklandı.Veriyle birlikte USDTRY paritesinde bir 

miktar  geri çekilme meydana geldi. 

• Kredi derecelendirme kuruluşu S&P bugün Türkiye ile ilgili ülke görünüm raporunu açıklayacak. 

 

ABD 

Bugün ABD tarafında tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı datalar ı öne çıkmakta. Beklentiden sapma gösteren veriler USD pariteleri üzerinde volatilite 

yaratabilecekken, Dolar şimdilik yatay bir seyir izlemekte. 

 

EURO BÖLGESİ 
• İngiltere genel seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi. Sandık çıkış anketine göre Cameron’ın Muhafazakar Partisi 316 milletvekili ile birinci parti olacak. 

Bu gelişmeler ile birlikte GBPUSD, GBPEUR ve GBPTRY paritelerinde %2’ye yaklaşan yükselişler meydana geldi. 

• Almanya’da Mart ayı ticaret dengesi beklentilerin altında kalarak 19.3 milyar euro düzeyinde gerçekleşti. Verinin EUR pariteleri üzerindeki etkisi satım yönlü 

oldu. 

 

ASYA / PASİFİK 
Çin Merkez Bankası (PBOC), Yuan’ın günlük referans kurunu 14 ayın en güçlü seviyesine yükselterek para birimine desteği artırdı. İthalat, ihracat ve ticaret 

dengesi verileri beklentilerden olumsuz gelen Çin’de, parasal genişleme yapılacağına dair spekülasyonlar ön plana çıkmakta. 

 

EMTİA 
Dün açıklanan ABD haftalık işsizlik başvurularının 265bin ile beklentilerin altında gelmesi bugünkü tarım dışı istihdam verisine yönelik beklentilere pozitif 

yansımasıyla Altın’da değer kayıpları meydana geldi. Güni içinde 1179 dolara kada gerileyen Altın bugün bir miktar toparlanma kaydederek yeniden 1183 

desteği üzerinde seyretmekte. 

 

 08 Mayıs Cuma
Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

09:00 Almanya Mart Sanayi Üretimi(Aylık) 0.40% 0.20%

09:00 Almanya Mart Cari İşlemler Dengesi(Euro) 20,0MLR 16,6MLR

10:00 Türkiye Mart Sanayi Üretimi(Arındırılmış Yıllık)  ▪ 1.00%

10:00 Türkiye Mart İmalat Sanayi(Arındırılmış Aylık)  ▪ 1.70%

10:00 Türkiye Mart İmalat Sanayi(Arındırılmış Yıllık)  ▪ 0.70%

15:30 ABD Nisan Tarım Dışı İstihdam 230,000 126,000

15:30 ABD Nisan İşsizlik Oranı 5.40% 5.50%

15:30 ABD Nisan Ortalama Saatlik Kazançlar 0.20% 0.30%

05:20 Çin Nisan Ticaret Dengesi 34,25MLR 3,08MLR



EUR/USD:  1.1245 Desteği Kırıldı! 

İngiltere kanadındaki gelişmelerin EUR’a negatif 

yansıması ve beklentileri karşılayamayan  Almanya 

verileri Euro üzerinde baskı oluşturmakta.  Bugün 

gelecek ABD tarım dışı istihdam verisi de Parite’de yön 

belirleyebilcek bir etken olarak karşımıza çıkmakta. 

 

Teknik olarak baktığımızda; Yükseliş kanalının altına 

sarkan Parite için ADX indikatörü trendin zayıf olduğunu 

gösteriyor ve düşüş hareketinin ivmelenmesi halinde  

1.1036 desteğine kadar sert bir geri çekilme 

beklenebilir. Yüksellişi destekleyecek gelişmeler olması 

halinde ise 1.1393 direnci test edilebilir. 



USDTRY: 2.7180 Üstü ve 2.6720 Altı Kırılmalarda İvmelenme Artabilir!  

Küresel tahvil faizlerindeki yükselişin para birimlerindeki 

yarattığı baskının aksine, dün Türkiye kısa ve uzun 

vadeli tahvil faizlerindeki düşüş kura da yansıdı ve 

ABD’den beklenti üstü gelen işsiszlik başvuruları 

verisine rağmen 2.6780’e kadar geriledi. Bugün TDİ 

öncesi  gelen tepki alımlarıyla beraber 20 günlük 

ortalaması olan 2,69 a kadar yükselmiş durumda. 

 

Haftayı 2,7180 direncinden aldığı tepkiyle başlayıp; dün 

2,68’in altına kadar salınan kur TDİ öncesi 2,69’daki 20 

günlük ortalamasında seyrediyor.  Bugün öğleden sonra 

TSİ 15:30’da açıklanacak ABD Tarım Dışı İstihdam 

Verisi ile 2.6481 – 2.7350 yatay aralığı dışına çıkılırsa 

şayet hareketin gittiği yönde ivmelenme gözlenebilir. 
 

 

 



XAUUSD: 1178 – 1220 Yatay Bandı Dışında İvmelenme Yaşanabilir! 

Dün ABD haftalık işsizlik başvurularının beklentiden iyi 

gelmesiyle Dolar Endeksi’nde görülen artış sonrası 

1180’e kadar geri çekilen sarı metal, Çin MB’sindeki ek 

teşvik belentileriyle bugün öğleden sonra TSİ 15:30’da 

açıklanacak ABD Tarım Dışı İstihdam Verisi öncesi  

1183 seviyesinden destek bulmakta. TDİ verisiyle 

beraber İşsizlik oranı ve Saatlik Kazanç verileri de 

Altın’da volatilite yaratacaktır. 

 

Gün içi 1183 yatay desteğinden aldığı kuvvetle 

1189’daki 50 günlük ortalamasına doğru yönelen Altın, 

TDİ verisinin seyrine göre yönünü belirleyecektir. Yukarı 

yönlü hareketlerde 1199, 1209 ve yatay bandın üst 

kısmı 1220 seviyeleri direnç noktaları olarak 

gözükürken; verinin beklentilerden iyi gelmesiyle 

oluşacak baskıda 1178 alt bandı kırılırsa şayet 1167 ve 

1154 seviyeleri destek noktaları 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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