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İNGİLTERE 
İngiltere’de ILO’ya uyumlu işsizlik oranı Ocak ayında beklentilere paralel olarak %5.1 düzeyinde sabit kaldı. İşsizlik haklarından yararlanma başvurusunda bulunan kişi sayısı ise 

beklentilerin iki katı bir düşüşle 18 bin kişi azaldı. Öte yandan, İngiltere parlamentosunda bütçe görüşmelerine katılan Maliye Bakanı George Osborne, önümüzdeki beş yıllık süreçte 

ekonomik büyümenin öngörülenden yavaş gerçekleşeceğini söyledi. Gerekçe olarak küresel ekonomik oynaklıkları gösteren Osborne, bütçe fazlası hedefini, harcamaları azaltarak 2020 

yılında tutturmayı amaçlarken, 2019-2020 döneminde 3.5 milyar sterlin tasarruf etmeyi amaçladıklarını belirtti. Büyüme ile birlikte enflasyon öngörülerinde de aşağı yönlü revizyonların söz 

konusu olduğu açıklamaların ardından GBPUSD paritesi iki haftanın düşüğüne inerek 1.4053 seviyesini gördü. 

 

ABD 
• ABD’de tüketici fiyatları Şubat ayında %0.2 azalarak Şubat 2015’ten bu yana en fazla aylık düşüşünü gerçekleştirse de piyasa beklentilerini karşılarken, yıllık bazda %1.0 oranında 

artışla %0.9’luk piyasa beklentisinin üzerinde açıklandı.  Enerji enflasyonu %6.0’lık geri çekilmeyle üst üste üçüncü düşüşünü sergilerken, FED’in faiz artırım sürecinde göz önünde 

bulundurduğu gıda ve enerji fiyatlarından arındırılmış çekirdek TÜFE ise %0.3 artış göstererek %0.2 düzeyindeki tahminleri geride bırakarak olumlu görünümünü korudu.  

• Mevsimsel etkilerden arındırılmış konut satışları Şubat ayında %5.2 artışla 1.18 milyon düzeyinde açıklanarak Eylül 2015’ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. İnşaat izni 

başvuruları ise %3.1 düşüşle 1 milyon 17 bine geriledi. 

• ABD Merkez Bankası (FED), politika faizini piyasa beklentilerine uygun şekilde %0.50 seviyesinde sabit bıraktı. Aralık ayındaki FOMC toplantısından sonra 2016 yılında 4 faiz artırımı 

olabileceğini öngören FED, dün ortaya konan projeksiyonlarda 2016 için faiz artırımı sayısı projeksiyonunu 2'ye çekerken, tahminlerini düşürmesine neden olarak yavaşlayan global 

büyüme ve finansal piyasalardaki oynaklığın yarattığı risklere işaret etti. Faiz kararının ardından basın toplantısı düzenleyen FED Başkanı Janet Yellen, faiz artışı için her toplantının 

canlı ihtimal olduğunu ve dolayısıyla Nisan toplantısında da ekonomik gelişmelere bağlı olarak faiz artırımının gündeme gelebileceğini belirtirken, global gelişmelerin yakından 

izlendiğini ve ihtiyatlı hareket etmenin uygun bulunduğunu ifade etti. FED açıklamalarının ardından Dolar’ın gelişmiş ve gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı değer kaybeerken, 

riskli varlıklara yönelimin arttığı görüldü. 

 

ASYA / PASİFİK 
• Japonya’da dış ticaret dengesi Şubat ayında  beklentilerin altında bir artış kaydederek 242.8 milyar yen fazla verdi. İhracattaki düşüş yıllık bazda %4 olurken, ithalatta %14.2 azalış 

görüldü.  

• Avustralya’da işsizlik oranı, Şubat ayında %6.0 seviyesinde sabit kalması beklenirken, %5.8 seviyesine geriledi. 

• Yeni Zelanda ekonomisi 2015 yılının son çeyreğinde çeyreklik bazda %0.9 büyüyerek %0.6 düzeyindeki büyüme beklentilerini geride bıraktı. 

 

EMTİA  
OPEC ve OPEC dışı ülkelerin, petrol üretiminin Ocak ayı seviylesinde dondurulmasına ilişkin toplantıyı 17 Nisan'da Katar'ın başkenti Doha'da yapacağı haberi Katar Enerji Bakanı 

tarafından doğrulandı. Körfez bölgesi ülkelerinden kaynakların verdikleri bilgiye göre, İran'ın toplantıya katılması öngörülmezken, diğer üreticilerin üretimi dondurabileceği öne sürüldü. Öte 

yandan dün açıklanan resmi verilere göre ABD petrol stokları beklentilerin altında 3.31 milyon varil artış gösterdi. Bu duruma FED’den gelen ‘güvercin’ açıklamalar da eklenince petrol 

fiyatlarında %1’i aşan değer kazançları görüldü. 

 

TSİ Ülke Dönem Önem Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

12:00 Ocak Dış Ticaret Dengesi(Euro)  − 24,3MLR

12:00 Şubat Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) %0,1 -%1,4

12:00 Şubat Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) -%0,2 -%0,2

14:00 Mart BOE Gösterge Faiz Oranı %0,50 %0,50

14:00 Mart BOE Varlık Alım Programı(GBP)  − 375MLR

14:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları 265BİN 259BİN

14:30 Mart Philadelphia FED İmalat Endeksi -2,0 -2,8

14:30 Mart Philadelphia Fed İstihdam Endeksi  − -5,0

14:30 4.Çeyrek Cari İşlemler Dengesi -116,6MLR -124,1MLR

16:00 Şubat CB Öncü Göstergeler Endeksi %0,2 -%0,2

Günlük Veri Takvimi



FX MONİTÖR – EUR/USD: FED sonrası 1.1190 direnci kırıldı. 17.03.2016 

Dün Euro Bölgesi’nde takip edilen önemli bir veri akışı 

bulunmazken, EURUSD paritesi ABD verileriyle hareketlendi. 

Genel olarak baktıımızda beklentileri kaşılayan ABD verileri 

Dolar’ı güçlendirirken, paritede asıl ivmeyi yaratan gelişme  FED 

faiz kararı oldu. FED’in faizlari sabit bırakma kararını ‘güvercin’ 

açıklamalarla desteklemesi pariteyi bir ara 1.12’nin üzerine çekti. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; 1.1190 direncini kıran paritede 

yukarı yönlü hareketin sürmesi halinde 1.1278 ve 1.1347 

dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1.1109 

desteği altında 1.1048 ve 1.0993 desteği 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

EURUSD 1.1244 0.59 1.1058 1.1257 1.1036 1.1042 0.05% 64.47 20.31 1.0704 1.1288

Kısa Vade Direnç 3 1.1471

Uzun Vade Direnç 2 1.1357

PERİYOD Direnç 1 1.1285

1 Gün % Pivot 1.1171

7 Gün % Destek 1 1.1099

Aylık % Destek 2 1.0985

2016 Destek 3 1.0913

0.94

3.63

DEĞİŞİM

0.33

0.64



FX MONİTÖR – USD/TRY: -2 Standart sapma seviyesine yaklaşıyor! 17.03.2016 

Dün yurt içi veri gündemi makroekonomik veriler açısından sakin 

bir gün geçirirken, diğer gelişmekte olan para birimleri gibi Türk 

Lirası’nda da en önemli yön belirleyici FED’in faiz kararı oldu. 

FED’in 2016 yılı için fazi artırım sayısındaki öngörüsünü 4’ten 

2’ye indirmesi Dolar Endeksi’nde sert düşüşlere neden olurken, 

parite 2.87’nin altını gördü. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; 2.7834 desteğini kıran parite 

2.8580 desteğinden aldığı tepkiyle sınırlı bir toparlanma 

gösterirken, aşağı yönlü baskının sürümesi halinde 2.8580 

altında 2.83 desteği takip edilebilir. Ancak paritenin -2 standart 

sapma seviyesine yaklaşmakta olduğu göz önüne alınırsa bu 

bölgeden bir tepki yükselişi ihtimali mevcutken, 2.8734 üzerinde 

2.8888 ve 2.9050 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

USDTRY 2.8670 -0.84 2.8589 2.9293 2.9159 2.8901 -0.88% 37.14 10.96 2.8527 3.0536

Kısa Vade Direnç 3 2.9756

Uzun Vade Direnç 2 2.9524

PERİYOD Direnç 1 2.9111

1 Gün % Pivot 2.8879

7 Gün % Destek 1 2.8466

Aylık % Destek 2 2.8234

2016 Destek 3 2.7821-1.84

DEĞİŞİM

-0.14

-0.88

-3.76



FX MONİTÖR – GBP/USD: 50 günlük ortalamasını aşma çabasında. 17.03.2016 

İngiltere parlamentosunda bütçe görüşmelerine katılan Maliye 

Bakanı George Osborne, önümüzdeki beş yıllık süreçte 

ekonomik büyümenin öngörülenden yavaş gerçekleşeceğini 

söylediği konuşmasında, 2016 için büyüme beklentisinin 

%2.4’ten %2.0’ye, enflasyon beklentisinin ise %1.0’den %0.7’ye 

revize edildiğini açıkladı. Tahminlerin İngiltere’nin AB’de 

kalmaya devam edeceği varsayımıyla hazırlandığını belirten 

Osborne’un konuşması sırasına iki haftanın en düşüğünü gören 

GBPUSD paritesi, FED kararının ardından ivmelenerek 50 

günlük ortalamasını test etti. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; dün gelen alımlarla yeniden 

alçalan kanalın dışına çıkan paritenin 50 günlük ortalamsını 

aşması halinde 1.4350 üzerinde 1.4517 direnci hedeflenebilir. 

Olası geri çekilmelerde ise 1.4230 desteği altında 1.4091 

seviyesi 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

GBPUSD 1.4261 -0.14 1.4053 1.4437 1.4150 1.5079 6.57% 50.39 16.77 1.3880 1.4853

Kısa Vade Direnç 3 1.4555

Uzun Vade Direnç 2 1.4414

PERİYOD Direnç 1 1.4334

1 Gün % Pivot 1.4193

7 Gün % Destek 1 1.4113

Aylık % Destek 2 1.3972

2016 Destek 3 1.3892-3.24

DEĞİŞİM

0.04

-0.16

-0.33



FX MONİTÖR – XAU/USD: FED sonrası 1263 direncini zorluyor. 17.03.2016 

FED’in politika faizini sabit bırakmasının ardından yapılan 

açıklamalarda küresel piyasalardaki oynaklıklar vurgulanırken, 

öngörülen faiz artırım süreçlerinde de aşağı yönlü revizyona 

gidilmesi Dolar Endeksi’ni yeniden 96 seviyesinin altına çekti. 

Açıklamalarla birlikte sanayi metallerinde sert yükselişler 

görülürken, yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesiyle birlikte 

‘güvenli liman’ olan sarı metaldeki  yükselişin kısmen de olsa 

sınırlandığı söylenebilir.  

 

Teknik olarak incelendiğinde; dün test ettiği 1263 direncini 

aşmakta başarılı olamayan parite, bu sabah itibariyle yeniden 

bu seviyeyi zorlamakta ve bu direnci kalıcı olarak kırabilirse 

1280 bölgesi yeniden hedeflenebilir. 1263 altındaki kapanışlar 

ise 1250-1243 destek bölgesi altında 1230 seviyesini 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 1262.38 -0.78 1225.95 1282.98 1244.06 1135.18 -8.75% 60.53 36.62 1019.75 1309.68

Kısa Vade Direnç 3 1445.88

Uzun Vade Direnç 2 1354.97

PERİYOD Direnç 1 1308.71

1 Gün % Pivot 1217.80

7 Gün % Destek 1 1171.54

Aylık % Destek 2 1080.63

2016 Destek 3 1034.3718.92

DEĞİŞİM

0.03

-0.82

5.16



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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