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TÜRKİYE 

TCMB tarafından açıklanan verilere göre, cari işlemler açığı Ocak ayında yıllık bazda 216 milyon dolar azalışla 2 milyar 227 milyon dolar olarak gerçekleşirken; on iki 

aylık cari işlemler açığı 31 milyar 889 milyon dolar oldu. 

 

ALMANYA / İNGİLTERE 

• Almanya’da cari işlemler dengesi Ocak ayında13.2 milyar euro fazla vererek, 17.0 milyar düzeyindeki cari fazla beklentisini karşılayamadı. 

• İngiltere’de sanayi üretimi Ocak ayında %0.3 artış göstererek beklentilerin altında kaldı. İmalat sanayi üretimindeki %0.7’lik artış ekonomik aktiviteye piyasa 

tahminlerinin üzerinde bir katkı sağlasa da, petrol fiyatlarındaki düşüşün Kuzey Denizi’ndeki petrol ve gaz üretiminde azalışa neden olması ve Brexit ile ilgili 

belirsizliklerin negatif yansımaları, verinin zayıf kalmasına neden oldu.  

 

KANADA 

Kanada Merkez Bankası (BOC), politika faizini piyasa beklentilerine uygun şekilde %0.50 seviyesinde sabit bıraktı. Karar sonrası yapılan açıklamada, finansal 

piyasalardaki volatilitenin  zayıflamakta olduğu ifade edilirken, global büyümenin 2016 ve 2017 yıllarında güçleneceği yönündeki beklentilere yer verildi. Enflasyon 

profilindeki risklerin kabaca dengeli olduğuna değinilen açıklamada, ekonomideki hassasiyetin artmakta olduğu belirtildi. Karar sonrası USDCAD paritesinde sert 

satışlar görüldü. 

 

ASYA / PASİFİK 

• Yeni Zelanda Merkez Bankası (RBNZ), politika faizini sürpriz bir şekilde 25 baz puan indirerek %2.25 seviyesine çekti ve rekor düşük düzeydeki faiz oranına karşın 

deflasyonla mücadele adına faiz indirimi yapan ülkeler arasına katıldı. Karar sonrası yapılan açıklamada, Çin ve diğer gelişmekte olan ülkelerdeki zayıf büyümeyle 

birlikte, Avrupa’daki yavaşlamanın da global görünümü kötüleştirdiğine dikkat çekildi. Açıklamaların ardından NZDUSD paritesinin 0.67’nin altına sarktığı görüldü. 

• Japonya’da yurt içi üretici fiyatları Şubat ayında %0.2 düşüş kaydederken, Çin TÜFE’si yıllık bazda %2.3 artış göstererek beklentileri geride bıraktı. 

 

EMTİA  

ABD Petrol Bakanlığı (DOE) tarafından açıklanan resmi verilere göre, ABD petrol stokları geçtiğimiz hafta 3.88 milyon varil artış gösterdi. Ancak bir önceki hafta 

açıklanan 10 milyon üzerindeki artışa kıyasla verinin daha düşük gelmesi ve benzin stoklarındaki düşüşün beklentilerin üzerinde olması, fiyatlara yükseliş getirdi. Altın 

tarafına baktığımızda ise, petrol fiyatlarındaki yükselişin risk iştahını artırdığı ortamda kar satışlarıyla karşılaşan sarı metalin,1250 dolar seviyesi altına sarktığını 

görmekteyiz. 

TSİ Ülke Dönem Önem Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

14:45 Mart ECB Gösterge Faiz Oranı  − %0,05

14:45 Mart ECB Mevduat Faiz Oranı  − -%0,30

15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları  − 278BİN

21:00 Şubat Hazine Bütçe Dengesi($)  − 55,2MLR

23:45 Şubat İmalat PMI  − 57,9

15:30 → Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı M. Draghi basın toplantısı düzenleyecek.

Günlük Veri Takvimi



FX MONİTÖR – EUR/USD: ECB kararı öncesi satış baskısı hakim!  10.03.2016 

Almanya’da cari işlemler dengesi, Ocak ayında beklentilerin 

altında 13.2 milyar euro fazla verdi. Düzeltilmiş rakamlarla ithalat 

%1.2 artış kaydederken, ihracattaki %0.5’lik düşüş Avrupan’nın 

en büyük ekonomisinin global ekonomideki kırılganlıktan 

etkilediğine işaret etti. Bununla birlikte, gözler bugün Avrupa 

Merkez Bankası(ECB)’ndan gelecek faiz kararı ve ardından 

ECB Başkanı Draghi’nin konuşmalarında olacak. Piyasada 

hakim olan genel beklenti mevduat faizinde 10 baz puan puanlık 

bir indirimle birlikte tahvil alım programının 10-20 milyar euro 

artırılması şeklinde iken, tahvil alım süresinin uzatılması gibi bir 

ihtimal de varlığını korumakta. Daha da önemlisi, açıklanan 

kararın beklentileri karşılayıp karşılamaması EURUSD 

paritesinde en azından kısa vadede yön belirleyici olabilir. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; 20 günlük ortalamasının altına 

sarkan paritede aşağı yönlü baskının sürmesi halinde 1.0941 

altında 1.0895 desteği izlenebilir. Olası yükselişlerde ise 1.0993 

üzerinde kalıcı olması halinde paritenin 1.1050 direncini 

hedeflemesi beklenebilir. 

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 1.0973 0.14 1.0904 1.1057 1.1025 1.1044 0.17% 46.65 9.56 1.0702 1.1243

Kısa Vade Direnç 3 1.1130

Uzun Vade Direnç 2 1.1082

PERİYOD Direnç 1 1.1041

1 Gün % Pivot 1.0993

7 Gün % Destek 1 1.0952

Aylık % Destek 2 1.0904

2016 Destek 3 1.0863

-2.84

1.08

DEĞİŞİM

-0.22

0.14



FX MONİTÖR – USD/TRY: 100 günlük ortalama altında satış baskısı sürmekte. 10.03.2016 

TCMB tarafından açıklanan verilere göre, cari işlemler açığı 

Ocak ayında yıllık bazda 216 milyon dolar azalışla 2 milyar 227 

milyon dolar olarak gerçekleşirken; on iki aylık cari işlemler açığı 

31 milyar 889 milyon dolar oldu. Verinin USDTRY paritesine 

önemli bir etki yarattığı görülmese de, Türk Lirası’nın, özellikle 

ECB’den beklenen parasal genişleme hamlesine ilişkin olarak, 

gelişmekte olan ülke para birimlerindeki yükseliş hareketine 

katıldığı görülmekte. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; 2.8888 desteğinde işlem gören 

paritede aşağı yönlü baskının sürmesi halinde 2.8758 ve 2.8613 

destekleri takip edilebilir. Düşüş hareketinin alım fırsatı olarak 

değerlendirilmesi halinde ise 2.9050 üzerinde 2.9240 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

USDTRY 2.8869 -0.74 2.8859 2.9309 2.9360 2.8863 -1.69% 38.38 8.73 2.8652 3.0483

Kısa Vade Direnç 3 2.9442

Uzun Vade Direnç 2 2.9314

PERİYOD Direnç 1 2.9116

1 Gün % Pivot 2.8988

7 Gün % Destek 1 2.8790

Aylık % Destek 2 2.8662

2016 Destek 3 2.8464-1.12

DEĞİŞİM

-0.20

-0.74

-1.81



FX MONİTÖR – GBP/USD: Alçalan kanalın üst bandını aşamadı. 10.03.2016 

İngiltere’de sanayi üretimi Ocak ayında %0.3 artış göstererek 

%0.5’lik artışa işaret eden piyasa beklentisinin altında kaldı. 

İmalat aktivitesindeki zayıf performansın, petrol ürünleri 

üretimindeki düşüşten meydana geldiği görülürken, bir önceki 

%1.1’lik düşüşün ardından meydana gelen toparlanma 

Sterlin’deki değer kaybına oldukça sınırlı yansıdı. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; alçalan kanalın üst bandından 

direnç görmeye devam eden paritenin 20 günlük ortalamasının 

altına sarkması halinde (1.4172), ve 1.3876 destekleri öne 

çıkabilir. Olası yükselişlerde ise 1.4230 seviyesi üzerindeki 

kalıcı kapanışlar, 1.4350  ve 1.4410 dirençlerini gündeme 

getirebilir. 

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 1.4218 0.31 1.4108 1.4284 1.4174 1.5107 6.58% 49.21 30.29 1.3858 1.4974

Kısa Vade Direnç 3 1.4309

Uzun Vade Direnç 2 1.4275

PERİYOD Direnç 1 1.4246

1 Gün % Pivot 1.4212

7 Gün % Destek 1 1.4183

Aylık % Destek 2 1.4149

2016 Destek 3 1.4120-3.44

DEĞİŞİM

0.10

0.38

-1.67



FX MONİTÖR – XAU/USD: 1263 seviyesi altında satış baskısı artıyor. 10.03.2016 

Piyasanın bugün gerçekleştirilecek ECB toplantısına yönelik 

teşvik beklentileri ve petrol fiyatlarındaki yükselişler risk iştahını 

artırırken, teknik düzeltmelerin de işin içine girmesiyle Altın 

fiyatlamalarında aşağı yönlü risklerin arttığını görmekteyiz. Öte 

yandan, bu sabah Dolar Endeksi’ndeki yükselişin de negatif etki 

ettiği fiyatlamalar, ECB toplantısı sürecinde Dolar’da meydana 

gelecek dalgalanmalara paralel bir seyir izleyebilir. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; 1280 direnciden başlattığı geri 

çekilme hareketini sürdüren paritenin 1143 desteğini kırması 

halinde 1230 ve ardında 1210 seviyesini hedeflemesi 

beklenebilir. Olası yükselişlerde ise 1263 üzerindeki kapanışlar 

yeniden 1280 direncini gündeme getirebilir. 

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 1248.42 -1.39 1243.09 1279.91 1235.17 1133.31 -8.25% 61.31 38.47 1007.35 1292.01

Kısa Vade Direnç 3 1286.66

Uzun Vade Direnç 2 1275.90

PERİYOD Direnç 1 1264.56

1 Gün % Pivot 1253.80

7 Gün % Destek 1 1242.46

Aylık % Destek 2 1231.70

2016 Destek 3 1220.3617.67

DEĞİŞİM

-0.37

-1.38

5.00



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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