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TÜRKİYE 

 

Dün yurt içinde önemli bir veri açıklaması bulunmamakla birlikte ABD tarafındaki gelişmeleri takip ettik. 2.74’lü seviyelerden başlattığı düşüş 

hareketini ABD perakende satışlar verisi sonrasında ivmelendiren USDTRY paritesi, bugün en düşük 2.6162 seviyesini test etti. 

 

ABD 

 

• ABD perakende satışları Nisan ayında değişim göstermeyerek %0.2 olan artış beklentisinin altında kaldı. 

• Atlanta FED’in araştırma yöneticisi David Altig, olası faiz artırımının zamanından çok miktarının önemli olduğunu ve yaz sonunda bir faiz 

artırımı yapılmasının çok mümkün olduğunu söyledi. 

 

EURO BÖLGESİ 

 

• Euro Bölgesi sanayi üretimi Mart ayında %0.3 daralma gösterdi. İlk çeyrek için öncü GSYH artışı ise yıllık %1.0 ile beklentileri karşıladı. 

• İngiltere Merkez Bankası 2015 yılı için büyüme tahminini %2.9’dan %2.5’e çekti. 

• Eurogroup ve Yunanistan arasında henüz bir mutabakata varılmamış olması Yunanistan için referandum seçeneğini öne çıkarmakta. 

Konu hakkındaki görüşlerini dile getiren Almanya Maliye Bakan Yardımcısı Thomas Steffen, Yunanistan’ın Euro’dan atılamayacağını 

ancak kemer sıkma planını kabul etme ya da Euro’dan kendi isteğiyle ayrılma seçenekleri için referanduma gidilebileceğini söyledi. 

 

ASYA / PASİFİK 

 

Yeni Zelanda’nın ilk çeyrek çekirdek ve manşet perakende satışlar verisi beklentilerin üzerinde gerçekleşti. NZDUSD paritesi data sonrası 

%0.60’ın üzerinde değer kazandı. 

 

EMTİA 

 

• Dün açıklanan verilere göre ABD ham petrol stokları artış beklentisine karşın 2.191 milyon varil azalış gösterdi. Veri petrol fiyatları 

üzerinde aşırı bir baskı oluşturmadı. 

• Dün açıklanan ABD perakende satışlar verisi sonrası yukarı yönlü hareketini ivmelendiren Altın 1217 direncinin hemen üzerinde. 

 

bloomberg 

14 Mayıs Perşembe
Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 270BIN 265BIN

15:30 ABD Nisan Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) %0,1 %0,2



EUR/USD: Aşırı Alım Seviyesine Girmek Üzere! 

Almanya'da büyüme beklentilerin altında kalırken, 

Euro Bölgesi ilk çeyrekte yıllık bazda %1,0 

büyüyerek beklentileri karşıladı. Euro Bölgesi sanayi 

üretimi ise aylık % 0,3 daralarak beklenti altında 

kaldı. Verilerin ardından bir miktar geri çekilme olsa 

da öğleden sonra ABD’den beklenti altı gelen 

perakende satışlar verisiyle birlikte yaklaşık 100 

puan yükselişle 1.13’ün üstüne çıkmayı başarmıştır. 

Şu sıralar 1.14’ü de aşarak yükselişine devam 

etmektedir. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; dün öğle saatlerinde 

1.1220’ye kadar bir miktar gerileme yaşayan parite, 

öğleden sonra 1.1265 kuvvetli direncini de yukarı 

yönlü kırmasıyla birlikte 1.1375’e kadar ivmeli 

yükseldi. Sabah vakitlerinde bu seviyenin de 

geçilmesiyle beraber parite1,1450 direncine doğru 

ilerlemekte. Olası geri çekilmelerde ise 1.1380 

ve1.1340  desteklerı takip edilebilir. 

  

Kısa Vade Direnç3 1.1615

Uzun Vade Direnç 2 1.1499

Periyod Direnç 1 1.1435

1 Gün % PİVOT 1.1319

5 Gün % Destek 1 1.1255

Aylık % Destek 2 1.1139

2015 Destek 3 1.1075-5.59

0.47

1.39

 %Değişim

7.18

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

EURUSD 1.1427 # 1.1075 1.1961 8.00% 69.11 23.86 1.0424 1.1456 30% 27%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



USD/TRY:  2.62’nin Altında Kalırsa Satışlar Devam Edebilir! 

ABD’den beklenti altı gelen perakende satışlar 

verisiyle beraber şimdiye kadar yaklaşık %2’ye 

yakın değer kaybeden parite, 2.67’lerden düşmeye 

başlayarak son olarak şu sıralar 2.62’nin de altına 

sarkmış durumda.  

  

Teknik olarak incelendiğinde; İvmeli şekilde geri 

çekilen paritede 2.6240 desteğinin de aşağı yönlü 

kırılmasıyla birlikte 2.6040 ve daha da aşağıda 

2.5730 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü 

hareketlerde ise 2.6240 ve 2.6480 güçlü direnç 

noktalarımız olarak gözükmektedir.  

 

Kısa Vade Direnç3 2.7069

Uzun Vade Direnç 2 2.6889

Periyod Direnç 1 2.6589

1 Gün % PİVOT 2.6409

5 Gün % Destek 1 2.6109

Aylık % Destek 2 2.5929

2015 Destek 3 2.5629-10.87

0.27

2.32

 %Değişim

2.46

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 2.6208 # 2.6828 2.3777 -11.37% 41.08 28.84 2.4825 2.7557 82% 88%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



XAU/USD: 1220 Üst Bandı Geçilirse İvmeli Hareket Devam Edebilir!  

  

ABD’den beklenti altı gelen perakende satışlar 

verisiyle beraber 15$’ın üstünde primlenen sarı 

metal şu sıralar 1217 seviyelerinde hareket 

etmekte. Asya seansında Altın’ı etkileyecek bir veri 

olmadığından sakin seyır izlendi. Gün içinde 

ABD’den ÜFE ve devam eden işsizlik maaşı 

başvuruları Altın’da dalgalanma yaratabilir.  

  

Teknik olarak incelendiğinde;. 1196 direnci yukarı 

yönlü kırıldıktan sonra yatay bandın üst noktası 

olan 1220 test edilmiştir. Şu sıralar bu noktadan 

gelen tepkiyle gelen olası geri çekilmelerde 

1217,1205 ve 1196 destekleri takip edilebilirken, üst 

bandın kırılması halinde 1235’e kadar ivmeli 

hareket gösterebilir. 

Kısa Vade Direnç3 1254.07

Uzun Vade Direnç 2 1236.26

Periyod Direnç 1 1227.03

1 Gün % PİVOT 1209.22

5 Gün % Destek 1 1199.99

Aylık % Destek 2 1182.18

2015 Destek 3 1172.952.49

-0.02

2.99

 %Değişim

2.00

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1217.64 # 1195.41 1218.03 1.89% 59.11 14.50 1155.61 1227.75 40% 13%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



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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