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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. 

 

EURO BÖLGESİ 

• Avrupa Merkez Bankası (ECB), politika faizini sürpriz bir şekilde 5 baz puan indirerek %0.0 seviyesine çekerken, mevduat fazini de 10 baz puan indirimle -%0.40 

seviyesine indirdi. Varlık alım miktarını da Nisan ayından itibaren geçerli olmak üzere 60 milyardan 80 milyar euro seviyesine yükselten ECB, varlık alım listesine 

yatırım yapılabilir nota sahip bankacılık dışı şirketlerin tahvillerini de ekledi. Karar açıklamasının ardından sert şekilde geri çekilen EURUSD paritesi 1.0823 ile 

günün en düşük seviyesini gördükten sonra, ECB Başkanı Mario Draghi’nin açıklamarıyla yükseldi. Makroekonomik projeksiyonları göz önünde bulundurarak para 

politikasına değişikliğe gidildiğini ifade eden Draghi, varlık alım programının gerekli görülmesi halinde Mart 2017’den sonra da uygulanabileceğini belirtti.Kararların 

büyük çoğunlukla alındığını ifade eden Draghi, Euro Bölgesi’nin deflasyında olmadığını ve faizlerin daha da düşürülmesine ihtiyaç olacağını tahmin etmediğini 

belirtti. Bu açıklamalarla birlikte yön değiştiren EURUSD paritesi, 1.1218 ile gün içi zirveyi gördü. 

• Almanya’da tüketici fiyatları Şubat ayında beklentilere paralel şekilde aylık %0.4 artış kaydetti. 

 

ABD 

ABD’de haftalık işsizlik haklarından yararlanma başvuruları 5 Mart ile sona eren haftada 18 bin kişi düşüşle 259 bine gerileyerek beklentilerin üzerinde bir düşüş 

gösterdi ve 2015 yılı Ekim ayından bu yana en düşük seviyesini gördü. Şubat ayı hazine bütçe dengesi ise beklentilerin altında, 193 milyar dolar açık verdi. 

 

ASYA / PASİFİK 

• Japonya’da BSI Büyük Sanayi Sektörü Endeksi, 2016 yılının ilk çeyreğinde artış göstererk 4.2 seviyesinde açıklanması beklenirken, -7.9 düzeyine geriledi.  

• Yeni Zelanda’da imalat sektörü PMI, Şubat ayında 57.9’dan 56.0 seviyesine gerileyerek, sektördeki büyümenin yavaşladığına işaret etti. Veri sonrası NZDUSD 

paritesinde kısa süreli bir düşüş yaşansa da, Dolar Endeksi’ndeki zayıflığın da etkisiyle kalıcı bir değer kaybı oluşmadı. 

 

EMTİA  

Petrol fiyatları, dün global risk iştahındaki oynaklıklar ve İran kanadından gelen spekülasyonlarla dalgalandı. Günün ilk yarısında 41 dolar seviyesine yaklaşan Brent 

petrol, ECB kararının ardından kar satışlarıyla karşılaştıktan sonra; OPEC ve OPEC dışı ülkeler tarafından 20 Mart’ta yapılması beklenen toplantının, İran’ın petrol 

üretimini dondurma konusuna sıcak bakmaması nedeniyle yapılamayabileceği haberiyle sert şekilde geri çekilerek 39.61 seviyesini gördü. Bu sabah ise global 

piyasalarda görülen risk iştahındaki artış, Brent petrolü 40 dolar üzerinde tutmayı sürdürmekte. 

Saat Ülke Dönem Önem Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

11:30 Ocak Görünür Mal Ticaret Dengesi(GBP)  − -9,92MLR

15:30 Şubat İşsizlik Oranı  − %7,2

11:00 → Uluslararası Enerji Ajansı (EIA), aylık 'Petrol Piyasası Raporu'nu açıklayacak.

Günlük Veri Takvimi



FX MONİTÖR – EUR/USD: ECB kararı sonrası kar satışları geldi. 11.03.2016 

Dün piyasaların dikkati Avrupa Merkez Bankası (ECB)’ndan 

gelecek faiz kararı ve ardından ECB Başkanı Draghi’nin 

konuşmalarındaydı. Politika faizinin sürpriz bir şekilde indirilmesi 

ve mevduat faizi ile tahvil alım programında yapılan değişiklikler 

Euro’da sert düşüşlere neden olurken, Draghi’nin ‘faizlerin daha 

da düşürülmesine ihtiyaç olacağını tahmin etmiyoruz’ açıklaması 

fiyatlamaların yönünü sert şekilde değiştirdi. ECB, 2016 yılı için 

enflasyon tahminini %1.0’den %0.1’e düşürürken, GSYH 

beklentisini ise %1.7’den, %1.4’e indirdi. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; dün kırdığı 1.1190 direncinden 

geri çekilen parite de kar satışlarının artması halinde 1.1109 ve 

1.1050 destekleri öne çıkanbilir. Olası yükselişlerde ise 1.1190 

üzerinde 1.1278 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 1.1130 1.09 1.0823 1.1218 1.1030 1.1045 0.14% 57.68 12.90 1.0703 1.1259

Kısa Vade Direnç 3 1.1718

Uzun Vade Direnç 2 1.1468

PERİYOD Direnç 1 1.1323

1 Gün % Pivot 1.1073

7 Gün % Destek 1 1.0928

Aylık % Destek 2 1.0678

2016 Destek 3 1.0533

-1.56

2.41

DEĞİŞİM

-0.53

0.98



FX MONİTÖR – USD/TRY: 2.8888 desteği kırıldı. 11.03.2016 

TCMB tarafından dün 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 ardından 2.89’un altına 

sarkan USDTRY paritesi, daha sonra ECB faiz kararıyla 

dalgalandı. ECB’nin faiz indirim hamlesiyle değer kazanan 

Dolar, pariteyi 2.90’ın üzerine çekerken,sonrasında meydana 

gelen gevşeme ile birlikte 2.8917 seviyesinden kapanış 

gerçekleşti. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; 2.8888 desteğinin altına sarkan  

paritede aşağı yönlü baskının sürmesi halinde 2.8734 ve 2.8580 

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 2.8759 -1.02 2.8755 2.9309 2.9337 2.8874 -1.58% 36.34 10.49 2.8635 3.0490

Kısa Vade Direnç 3 2.9393

Uzun Vade Direnç 2 2.9234

PERİYOD Direnç 1 2.9075

1 Gün % Pivot 2.8916

7 Gün % Destek 1 2.8757

Aylık % Destek 2 2.8598

2016 Destek 3 2.8439-1.56

DEĞİŞİM

-0.61

-1.09

-1.63



FX MONİTÖR – GBP/USD: Üst bandın dışına çıktı! 11.03.2016 

Dün İngiltere kanadında takip edilecek önemli bir ekonomik veri 

bulunmazken, ECB’nin para politikasında yeniden gevşemeye 

gitmesinin ardından Euro'da yaşanan değer kaybına paralel 

olarak Sterlin’de de geri çekilme görüldü. ECB Başkanı 

Draghi'nin yaptığı konuşmada, ‘faizlerde daha fazla indirim 

ihtiyacı öngörmüyoruz’ demesi ise paritenin yeniden 

yükselmesine neden oldu. Bugün ise, İngiltere’den gelecek olan 

görünür mal ticareti dengesi paritede oynaklık yaratabilir. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; alçalan kanalın üst bandını 

kırdıktan sonra bir miktar satışla karşılaşan paritenin 1.4230 

üzerinde kalıcı olması halinde 1.4350 üzerinde 1.4412 ve 

1.4517 dirençleri gündeme gelebilir. Satış baskısının sürmesi 

durumunda ise  1.4155 ve 1.4091 destekleri izlenebilir.  

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 1.4265 0.26 1.4118 1.4317 1.4165 1.5102 6.61% 51.43 27.96 1.3863 1.4951

Kısa Vade Direnç 3 1.4557

Uzun Vade Direnç 2 1.4437

PERİYOD Direnç 1 1.4359

1 Gün % Pivot 1.4239

7 Gün % Destek 1 1.4161

Aylık % Destek 2 1.4041

2016 Destek 3 1.3963-3.23

DEĞİŞİM

-0.14

0.23

-1.82



FX MONİTÖR – XAU/USD: 1280 direncini yeniden test etti. 11.03.2016 

Dün ECB faiz kararının Dolar’da yarattığı dalagalanma 

XAUUSD paritesinde de etkisi gösterirken, Avrupa ve Japonya 

Merkez Bankalarının negatif faiz uygulamaları ve FED'in Mart 

ayı toplantısında faiz artırımı yapmayacağına ilişkin beklentilere 

bağlı olarak sert yükseliş kaydeden Altın, yeniden 1270 

seviyesinin üzerinde bulunuyor. Bu sabah, petroldeki yükselişin 

de desteğiyle küresel piyasalarda risk iştahının toparlanmasına 

paralel olarak bir miktar  kâr satışlarıyla karşılaşsa da teknik 

açıdan olumlu görünüm korunuyor. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; 1280 direncini test ettikten 

sonra geri çekilen paritenin 1263 üzerinde kalıcı olması halinde 

bu seviyeyi yeniden hedeflemesi beklenebilir. Bu seviye 

üzerinde 1192 direnci izlenebilecekken, satış baskısının artması 

halinde 1243 ve 1230 destekleri 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 1271.02 0.88 1237.34 1282.98 1237.88 1133.91 -8.40% 67.46 39.39 1008.40 1298.49

Kısa Vade Direnç 3 1320.99

Uzun Vade Direnç 2 1297.22

PERİYOD Direnç 1 1284.77

1 Gün % Pivot 1261.00

7 Gün % Destek 1 1248.55

Aylık % Destek 2 1224.78

2016 Destek 3 1212.3319.55

DEĞİŞİM

-0.30

0.68

5.96



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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