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TÜRKİYE 

TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre yurt içi işsizlik oranı Aralık döneminde %10.5’ten %10.8’e yükselirken, iş gücüne katılım oranı 0.7 puan artarak %50.9 

düzeyinde gerçekleşti. Merkezi yönetim bütçe dengesi ise Şubat ayında 2.42 milyar lira fazla verdi. 

 

ABD 

ABD’de perakende satışlar Şubat ayında %0.1 azalış kaydederek piyasadaki %0.2’lik düşüş beklentilerinden olumlu geldi. Verinin zayıf kalmasına neden olarak, 

otomobil satışlarındaki gerileme ve tüketicilerin resesyon öncesi döneme kıyasla daha fazla tasarruf yapıyor olması gösterildi. Üretici fiyatları tarafında ise Şubat 

ayında %0.2 düşüş gerçekleşirken, volatil olan gıda ve enerji fiyatlarından arındırılmış çekirdek TÜFE değişim göstermedi. New York FED İmalat Endeksi ise 17 baz 

puan yükselerek 0.62 ile geçen yılın Temmuz ayından bu yana ilk kez pozitif alana geçti.Yeni sipariş ve sevkiyat endekslerinin de aylar sonra ilk kez pozitif alana 

geçtiği görülürken, istihdam piyasası koşullarında sınırlı değişimler gözlendi. Öte yandan gelecekteki iş koşullarına yönelik beklenti endeksinin de 11 baz puan 

yükselerek 25.5 seviyesine ulaştığı görüldü. 

 

ASYA / PASİFİK 

• Japonya Merkez Bankası (BOJ), politika faizini  -%0.10 seviyesinde sabit bırakırken, yıllık 80 trilyon yenlik varlık alım programında da değişikliğe gitmedi. Merkez 

Bankası Başkanı Kuroda, yaptığı açıklamada negatif faizlerin, parasal genişlemenin etkilerini artırdığını belirtirken, ‘negatif faiz politikasının etkilerini görmek için 

zamana ihtiyaç var’ ifadesini kullandı.USDJPY paritesi ise Yen lehine fiyatlamalarla düşüş kaydetti. Bugün ise Japonya tarafında takip edilen önemli bir veri akışı 

bulunmazken, ABD kanadından gelecek olan TÜFE verisi ve FED açıklamaları, 112-114 aralığında sıkışan paritede yön belirleyici olabilir. 

• Yeni Zelanda’da cari işlemler dengesi geçtiğimiz yılın son çeyreğinde 2.61 milyar NZD açık vererek 2.88 milyarlık piyasa tahminlerinin altında gerçekleşti. Bu 

sayede cari işlemler dengesi/GSYH oranı -%3.1 düzeyine gerilese de, veri NZDUSD paritesine kalıcı bir yükseliş sağlayamadı. 

 

EMTİA  

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD petrol stokları geçtiğimiz hafta 1.5 milyon artış göstererek piyasanın 3.4 milyonluk artış 

öngörüsünün altında  kaldı. Verinin ardından Brent petrol yeniden 39 doların üzerine çıkarken, WTI ham petrol 37 doları test etti. 

TSİ Ülke Dönem Önem Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

11:30 Şubat ILO'ya Uyumlu İşsizlik Oranı %5,1 %5,1

14:30 Şubat Konut Başlangıçları 1,15MLN 1,099MLN

14:30 Şubat İnşaat İzinleri 1,2MLN 1,2MLN

14:30 Şubat Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) -%0,2 %0,0

14:30 Şubat Gıda ve Enerji Hariç TÜFE(Aylık) %0,1 %0,3

15:15 Şubat Sanayi Üretimi(Aylık) -%0,2 %0,4

16:30 Haftalık DOE Petrol Stokları Net Değişim  − 3,4MLN

20:00 Mart FED Gösterge Faiz Oranı %0,50 %0,50

23:45 4.Çeyrek GSYH %0,7 %0,9

20:30 → ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Janet Yellen, basın toplantısı düzenleyecek.

Günlük Veri Takvimi



FX MONİTÖR – EUR/USD: FED öncesi aşağı yönlü baskı sürmekte. 16.03.2016 

Piyasalarda gözlerin bugün sonuçlanacak olan FED faiz 

toplantısına çevrildiği ortamda, EURUSD paritesinin dün kazanç 

ve kayıplar arasında dalgalı bir seyir izlediğini gördük. ABD 

kanadından gelen beklenti düzeyindeki ÜFE datası ve 

beklentilerden olumlu gelen perakende satışlar ile New York 

FED İmalat Endeksi verilerinin ardından satış baskısına maruz 

kalan parite kapanışını 1.11’in üzerinde gerçekleştirmeyi 

başardı. Ancak bu sabah Dolar’ın hem gelişmiş hem de 

gelişmekte olan para birimleri karşısındaki güçlü seyri, Euro’da 

aşağı yönlü baskıyı artırmakta. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; 1.1109 desteğinin altına sarkan 

paritede aşağı yönlü seyrin güçlenmesi halinde 1.1048 altında 

1.0993 desteği izlenebilir. Olası yükselişlerde ise 1.1109 

seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 1.1190 bölgesi 

hedeflenebilir.  

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 1.1094 0.86 1.0823 1.1218 1.1024 1.1042 0.16% 54.46 17.62 1.0709 1.1270

Kısa Vade Direnç 3 1.1183

Uzun Vade Direnç 2 1.1154

PERİYOD Direnç 1 1.1130

1 Gün % Pivot 1.1101

7 Gün % Destek 1 1.1077

Aylık % Destek 2 1.1048

2016 Destek 3 1.1024

-0.57

2.17

DEĞİŞİM

-0.13

0.83



FX MONİTÖR – USD/TRY: 200 günlük ortalaması altında kalıcı olamadı. 16.03.2016 

TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre Aralık döneminde yurt 

içi işsizlik oranı %10.8’e yükselerek %11.0 düzeyindeki piyasa 

beklentisinin hafif altında kaldı. İstihdam edilenlerin sayısı Aralık 

döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 806 bin kişi 

artarak 26 milyon 448 bin kişi olurken, istihdam oranı ise 0.7 

puanlık artışla %45.4 düzeyine ulaştı. Beklentilerin altında kalan 

manşet veri Lira lehine bir hareket yaratmazken, USDTRY 

paritesi dünkü kapanışını 2.89’un üzeride yaptı. Bu sabah da 

Türk Lirası’nın diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel 

olarak zayıf br seyir izliyor olması paritede yukarı yönlü 

fiyatlamaları güçlendirmekte. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; 2.87 altında kalıcı olamayarak 

200 günlük ortalamasını yukarı yönde kıran paritenin 2.9050 

direncini kalıcı olarak aşması halinde 2.9240 ve ardından 2.9315 

seviyesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2.8888 

altında 2.8734 ve 2.8580 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 2.9076 0.53 2.8647 2.9112 2.9230 2.8895 -1.15% 46.08 12.95 2.8583 3.0510

Kısa Vade Direnç 3 2.9582

Uzun Vade Direnç 2 2.9347

PERİYOD Direnç 1 2.9164

1 Gün % Pivot 2.8929

7 Gün % Destek 1 2.8746

Aylık % Destek 2 2.8511

2016 Destek 3 2.8328-0.46

DEĞİŞİM

0.28

0.48

-1.37



FX MONİTÖR – GBP/USD: Alçalan kanala geri döndü! 16.03.2016 

İngiltere kanadında veri gündeminin sakin olduğu bir gün geride 

kalırken, araştırma kuruluşu ORB tarafından yapılan ankete 

göre, Euro Bölgesi’nden ayrılmak isteyen katılımcı sayısının 

%52 seviyesine yükselmesi, son bir ayın zirvesinden geri 

çekilen paritedeki satış baskısını artırdı.  

 

Teknik olarak incelendiğinde; dün 50 günlük ortalamasından  

direnç görerek alçalan kanala geri dönen parite bu sabah 

itibariyle 20 günlük ortalamasının da altına sarkmış durumda. 

Paritede aşağı yönlü baskının sürmesi halinde 1.4091 altında 

1.4020 ve 1.3915 destekleri izlenebilir. Olası yükselişlerde ise 

1.4155 üzerinde 1.4230 ve1.4350 dirençleri 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 1.4097 -0.84 1.4089 1.4437 1.4147 1.5084 6.62% 42.80 19.95 1.3865 1.4885

Kısa Vade Direnç 3 1.4429

Uzun Vade Direnç 2 1.4369

PERİYOD Direnç 1 1.4260

1 Gün % Pivot 1.4200

7 Gün % Destek 1 1.4091

Aylık % Destek 2 1.4031

2016 Destek 3 1.3922-4.31

DEĞİŞİM

-0.37

-0.82

-2.31



FX MONİTÖR – XAU/USD: Kar satışları artmakta. 16.03.2016 

Rusya’nın Suriye’den çekileceğine yönelik haberler güvenli 

liman alımlarını zayıflatırken, Japonya Merkez Bankası 

(BOJ)’nın da rekor seviyedeki parasal teşviğini yeni bir ek teşvik 

ile artırmaktan kaçınması emtia fiyatlarına negatif yansımıştı. 

Bugün ise kritik FED kararı ve ardından gelecek  Başkan 

Yellen’ın açıklamaları XAUUSD paritesinde sert volatilite 

yaratabilir. FED toplantısına ilişkin genel piyasa görüşü herhangi 

bir faiz değişikliğine gidilmemesi yönünde iken, Başkan 

Yellen’dan gelecek ‘şahin’ söylemler, değerli metakldaki kar 

satışlarını artırabilir. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; 1230 desteğinde tutunan 

paritede satışların artması halinde bu seviye altında 1210 ve 

1197 destekleri öne çıkabilir. Olası yükselişlerde ise 1243 

üzerinde 1263 direnci 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 1234.89 -1.44 1225.95 1282.98 1241.20 1134.65 -8.58% 53.71 35.65 1017.80 1304.54

Kısa Vade Direnç 3 1250.58

Uzun Vade Direnç 2 1244.37

PERİYOD Direnç 1 1238.36

1 Gün % Pivot 1232.15

7 Gün % Destek 1 1226.14

Aylık % Destek 2 1219.93

2016 Destek 3 1213.9216.38

DEĞİŞİM

0.20

-1.44

2.13



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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