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TÜRKİYE 

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre yurt içi tüketici güveni Mart ayında bir önceki aya göre %0.5 oranında artarak  66.64 seviyesinden 67.0 düzeyine yükseldi.100 

eşik değerinin altında bulunan veri tüketici güveninin zayıf kalmaya devam ettiğini gösterirken, hane halkının maddi durum ve işsiz sayısındaki düşüş beklentisinde 

artış görüldü. Genel ekonomik durum ve tasarruf etme ihtimalinde ise düşüşler meydana geldi. Veri sonrası USDTRY paritesinde aşağı yönlü hareketlenmeler görüldü. 

 

EURO BÖLGESİ  

Almanya’da üretici fiyatları Şubat ayında beklentilerin üzerinde %0.5 düşüş kaydetti. Yıllık bazda da %3.0 gerileyerek beklentileri geride bırakan veri sonrası EURUSD 

paritesi 1.13’ün altına saktı. Öte yandan  Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Peter Praet, faiz oranlarının henüz alt limitlarıne ulaşmadığını, faiz 

indiriminin ECB'nin silahları arasında olmaya devam ettiğini söyledi. Açıklamalarla birlikte EURUSD paritesindeki satış baskısının arttığı görüldü. 

 

ABD/KANADA 

• Kanada’da tüketici fiyatları Şubat ayında %0.2 artış gösterek beklentilerin gerisinde kalırken, Ocak ayı perakende satışlar datası aylık bazda sürpriz bir şekilde 

%2.1 artarak %0.6’lık artış beklentilerini geride bıraktı. Yaklaşık 6 yılın en yüksek artışını kaydeden verinin detayında otomobil talebindeki artış görüldü. 

• ABD’de Michigan Tüketici Güven Endeksi öncü verilerle 90 seviyesinde açıklanarak 92.2 olan beklentileri karşılayamadı. New York FED Başkanı William Dudley, 

yaptığı konuşmada para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunmazken, ABD’de finansal sistemin kriz öncesine göre çok daha dirençli oludğunu ancak 

denetim konusunda atılması gereken adımların var olduğuna değindi. 

 

ASYA / PASİFİK 

Asya’da makroekonomik veri gündemi açısından sakin bir gün geride kalırken, Japonya’da piyasalar bahar bayramı sebebiyle tatildi. Dolar Endeksi’ndeki sınırlı 

yükseliş ve değerli metallerdeki aşağı yönlü hareket AUD ve NZD para birimlerinde zayıflığa neden olurken, Japon Yeni’deki güçlenmenin sürdüğü göze çarptı. 

 

EMTİA 

Cuma günü açıklanan verilere göre ABD'da petrol sondaj kulesi sayısının Aralık ayından bu yana ilk kez artması,  arz bolluğunun devam edeceği endişelerine yol 

açarak petrol fiyatlarında düşüşe neden oldu. Bu sabah ise Brent petroldeki satış baskısının %1’i aştığını görmekteyiz. 

 

TSİ Ülke Dönem Önem Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

11:00 Ocak Cari İşlemler Dengesi(Euro)  − 25,5MLR

14:30 Mart TCMB Beklenti Anketi-Yıl Sonu TÜFE  − %8,48

16:00 Şubat 2.El Konut Satışları 5,40MLN 5,47MLN

17:00 Mart Tüketici Güven Endeksi(Öncü) -8,3 -8,8

Japonya'da Tokyo Borsası 'İlkbahar Bayramı' nedeniyle tatil olacak.

11:30 → Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Vitor Constancio konuşma yapacak.

18:40 → Atlanta FED Başkanı Dennis Lockhart konuşma yapacak.

Günlük Veri Takvimi



FX MONİTÖR – EUR/USD:1.1278 desteğini kırdı. 21.03.2016 

EURUSD paritesi, haftanın son işlem gününde Almanya’dan 

gelen ÜFE verisi ve ECB Yönetim Kurulu üyesi Peter Praet’nin 

konuşmalarıyla hareketlendi. Beklentilerin üzerinde düşüş 

kaydeden Almanya üretici fiyatları pariteyi 1.13’ün altına 

çekerken, ECB üyesi Praet’nin ‘Eğer negatif şoklar görünümü 

kötüleştirir veya finansman şartları istenen yönde değişmez ise 

ekonomiyi büyütmek ve enflasyonu artırmak için faiz indirim 

silahlarımız arasında olmaya devam ediyor’ şeklindeki 

açıklaması, 1.1278 desteğinin kırılmasına neden oldu. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; 1.1278 desteğinin altına sarkan 

paritede satışların artması halinde 1.1190 ve 1.1109 destekleri 

takip edilebilir. 20 günlük ortalamanın 200 günlük ortalama 

üzerinde bulunması teknik açıdan olumlu bir görünüm çizerken, 

olası yükselişlerde 1.1278 üzerindeki kalıcı kapanışlar 1.1360 

bölgesine doğru yeni bir yönelim 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

EURUSD 1.1266 1.48 1.1058 1.1343 1.1059 1.1043 -0.14% 63.56 23.98 1.0694 1.1320

Kısa Vade Direnç 3 1.1401

Uzun Vade Direnç 2 1.1369

PERİYOD Direnç 1 1.1320

1 Gün % Pivot 1.1288

7 Gün % Destek 1 1.1239

Aylık % Destek 2 1.1207

2016 Destek 3 1.1158

1.12

3.68

DEĞİŞİM

-0.14

1.39



FX MONİTÖR – USD/TRY: 2.7834 direnci test edildi. 21.03.2016 

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre yurt içi tüketici güveni 

Mart ayında bir önceki aya göre %0.5 oranında artarak  66.64 

seviyesinden 67.0 düzeyine yükseldi. Veri sonrası USDTRY 

paritesinde geri çekilmeler görülürken, Türk Lirası’nın diğer 

gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel şekilde satış 

baskısı altında olması sebebiyle TL varlıklardaki toparlanmanın 

henüz sınırlı kaldığını görmekteyiz. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; geçtiğimiz Perşembe günü -2 

standart sapma seviyesine yakınsadıktan sonra tepki alımlarıyla 

toparlanan parite 2.8734 direncini zorlamakta. Paritede alıcılı 

seyrin sürmesi halinde bu seviye üzerinde  2.8888 ve 2.9050 

dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise kritik 2.8580 

altında kritik 2.83 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

USDTRY 2.8768 0.21 2.8404 2.9293 2.9075 2.8915 -0.55% 43.03 10.31 2.8463 3.0566

Kısa Vade Direnç 3 2.9051

Uzun Vade Direnç 2 2.8871

PERİYOD Direnç 1 2.8772

1 Gün % Pivot 2.8592

7 Gün % Destek 1 2.8493

Aylık % Destek 2 2.8313

2016 Destek 3 2.8214-1.42

DEĞİŞİM

0.37

0.24

-2.53



FX MONİTÖR – GBP/USD: 1.44 seviyesi altında satış baskısı artabilir. 21.03.2016 

Cuma günü GBPUSD paritesi veri akışı açısından sakin bir gün 

geçirirken, fiyatlamaların kararsız bir tablo çizerek yukarı yönlü 

denemeleri sınırlandırdığı görüldü.  Bu sabah ise İngiliz işveren 

örgütü CBI’nın açıklamaları paritedeki satış baskısını artırarak 

ön plana çıktı. CBI tarafından açıklanan tahminlere göre, 

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması halinde ekonomik 

aktivite 2020 yılına kadar %3-5.4 aralığında daralabilecekken, 

bu tarihe kadar yarım milyondan fazla kişi işsiz kalabilir ve böyle 

bir senaryonun gerçekleşmesi durumunda, ekonominin bu 

etkilerden tamamen kurtulması 15 yıldan uzun bir süreyi alabilir.  

 

Teknik olarak incelendiğinde; 1.45 seviyesini aşmakta 

zorlanan paritede artan satış bakısı 1.44 seviyesinin altındaki 

fiyatlamaları gündeme getirdi. Aşağı yönlü hareketin devamında 

1.4350 ve 1.4230 destekleri izlenebilecekken, olası 

yükselişlerde ise 1.4517 üzerineki kapanışlar 1.46 ve 1.4676 

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 1.4423 0.83 1.4053 1.4514 1.4179 1.5068 6.27% 56.49 11.95 1.3910 1.4800

Kısa Vade Direnç 3 1.4630

Uzun Vade Direnç 2 1.4572

PERİYOD Direnç 1 1.4527

1 Gün % Pivot 1.4469

7 Gün % Destek 1 1.4424

Aylık % Destek 2 1.4366

2016 Destek 3 1.4321-2.20

DEĞİŞİM

-0.48

0.76

0.12



FX MONİTÖR – XAU/USD: 20 günlük ortalamasını kırdı. 21.03.2016 

FED’in politika faizini sabit bırakmasının ardından Dolar 

Endeksi’ndeki geri çekilme küresel risk iştahında yükselişlere 

neden olurken Altın’daki primlenmenin sınırlı kaldığı görülmüştü. 

Bu sabah ise geri çekilmenin 20 günlük ortalama  altında da 

sürdüğünü görmekteyiz. Öte yandan bugün ABD kanadından 

gelecek ikinci el konut satışları verisi paritede bir miktar volatilite 

yaratabilir. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; 20 günlük ortalamasının altında 

1243 desteğinin de kıran paritede satış baskısının artması 

halide 1230 ve 1210 destekleri gündeme gelebilir. Olası 

yükselişlerde ise 1243-1250 direnç bölgesinin aşılması halinde 

1263 seviyesi 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

XAUUSD 1243.16 0.58 1225.95 1271.10 1247.02 1135.81 -8.92% 53.46 35.74 1026.69 1314.32

Kısa Vade Direnç 3 1284.67

Uzun Vade Direnç 2 1275.86

PERİYOD Direnç 1 1265.58

1 Gün % Pivot 1256.77

7 Gün % Destek 1 1246.49

Aylık % Destek 2 1237.68

2016 Destek 3 1227.4017.14

DEĞİŞİM

-0.98

0.56

1.27



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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