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TÜRKİYE 
• İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı Mart ayında, bir önceki aya göre 0.8 puan artarak %74.3 seviyesinde gerçekleşirken, Reel Kesim Güven Endeksi de 1.5 puan artışla 

106.0 seviyesine yükseldi.  Öte yandan Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, uluslararası yatırımcıların Türkiye’deki yeni veya mevcut şirketleri ile iştirak ettikleri 

yerli sermayeli şirketlerdeki ortaklık paylarına ilişkin transferleri içeren doğrudan yatırım girişi, Ocak ayında 452 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.  

• TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2015 yılında bir önceki yıla göre 204 bin kişi artarak 3 milyon 57 bin kişi oldu. 

İşsizlik oranı ise 0.4 puanlık artış ile %10.3 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde 0.2 puanlık artışla %9.2, kadınlarda ise 0.7 puanlık artışla %12.6 oldu. 

 

EURO BÖLGESİ / İNGİLTERE 
• Euro Bölgesi’nde imalat sektörü PMI Mart ayında 51.4 düzeyine yükselerek beklentileri karşılarken, hizmet sektörü PMI beklentilerin üzerinde 54.0 olarak açıklandı.  

• Almanya’da imalat sektörü PMI beklentilerin altında bir yükseliş kaydederek 50.4 seviyesinde açıklansa  da hizmet sektörü PMI 55.5 ile beklentileri geride bıraktı. Öte yandan ZEW 

Beklenti Endeksi’ndeki yükseliş tahminlerin altnda kalırken, IFO İş Dünyası Güven Endeksi’nin, 106.7 ile beklentilerin üzerinde açıklanması, bir süre Euro lehinde fiyatlamalar sağlasa 

da Brüksel’deki terör saldırılarının yarattığı satış baskısı, EURUSD paritesinin günü negatif alanda tamamlamasına neden oldu. 

• İngiltere’de tüketici fiyatları Şubat ayında beklentilerin altında %0.2 artarken, yıllık bazda da %0.3 yükseliş kaydetti. Üretici fiyatları da yıllık %8.1 düşüşle beklentileri karşılamazken, 

ONS konut fiyatlarının yıllık %7.9 artışla Mart 2015’ten bu yana en yüksek seviyesine çıkması GBPUSD paritesindeki satış baskısını bir süre azalttı. Ancak Brüksel’den gelen haber 

akışının, İngiltere’nin Euro Bölgesi’nden çıkma isteğini artırabileceği şeklindeki spekülasyonlar paritede %1’in üzerinde değer kayıplarına neden oldu. 

 

ABD 
ABD’de makrokonomik veri açısından sakin bir gün geride kalırken, Brüksel’de meydana gelen terör olaylarının Avrupa para birimlerinde değer kayıpları yaratması Dolar’da 

değerlenmelere neden oldu. Yaşanan gelişmelerin Avrupa ülke ekonomilerine negatif yansıyacağı beklentisi hisse senedi piyasalarıyla birlikte, başta Euro olmak üzere diğer Avrupa para 

birimlerine de yansıyınca Dolar Endeksi yükselişini üçüncü güne taşıdı. Chicago FED Başkanı Charles Evans ise dün yaptığı açıklamada, küresel riskler ve düşük enflasyon sebebiyle 

FED'in Mart ayında faiz artışı gerçekleştirmediğine değinirken, bu yıl faiz artışı yapılması gerektiğini söyledi. Bununla birlikte, "Hala ihtiyatlı olmamızın nedeni, dünyadaki risk ortamıydı. 

ABD dünyanın en güçlü ekonomisi ve bu risklerin bize ulaşmayacağından emin olmayı deniyoruz" ifadesini kullandı.  

 

ASYA / PASİFİK 
• Japonya’da imalat sektörü PMI Mart ayında 50.5 seviyesine yükselmesi beklenirken, 49.1 seviyesine gerileyerek sanayi sektöründe yavaşlamaya işaret etti.  

• Avustralya’da konut fiyatları 2015 yılının son çeyreğinde  %0.2 yükseliş kaydetti. Değişim göstermesi beklenmeyen verideki artışla birlikte, Avustralya kanadında enflasyon 

hedeflemesine ilişkin pozitif fiyatlamalar AUDUSD paritesine alım getirirken, parite bu sabah Dolar Endeksi’ndeki güçlenmenin de etkisiyle yatay satıcılı bir seyir izlemekte. 

TSİ Ülke Dönem Önem Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

16:00 Şubat Yeni Konut Satışları 510BİN 494BİN

16:30 Haftalık DOE Petrol Stokları Net Değişim  − 1,3MLN

16:30 Haftalık DOE Cushing Stokları Net Değişim  − 545BİN

23:45 Şubat Ticaret Dengesi (Aylık) 90MLN 8MLN

01:00 → Philadelphia FED Başkanı Patrick Harker konuşma yapacak.

Günlük Veri Takvimi



FX MONİTÖR – EUR/USD: 1.1190 desteği altında satışlar sürebilir. 23.03.2016 

Almanya ve Euro Bölgesi’nden gelen veriler genel itibariyle 

tatminkar olsa da, Brüksel’de yaşanan terör saldırısının etkileri 

pariteyi bir ara 1.12 seviyesinin altına çekti.  Ancak ABD 

seansında gelen toparlanma yeterli olmayınca paritedeki satıcılı 

seyir devam etmekte. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; 1.1190 destek bölgesinde 

seyreden paritede satışların artması halinde 1.1109 ve 1.1048 

destekleri takip edilebilir. 20 günlük ortalamanın 200 günlük 

ortalama üzerinde bulunması teknik açıdan olumlu görünümün 

sürdüğüne işaret ederken, 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 1.1201 -0.10 1.1189 1.1343 1.1077 1.1042 -0.32% 57.85 25.57 1.0698 1.1334

Kısa Vade Direnç 3 1.1329

Uzun Vade Direnç 2 1.1296

PERİYOD Direnç 1 1.1255

1 Gün % Pivot 1.1222

7 Gün % Destek 1 1.1181

Aylık % Destek 2 1.1148

2016 Destek 3 1.1107

1.48

3.11

DEĞİŞİM

-0.20

-0.17



FX MONİTÖR – USD/TRY: 2.8734 seviyesinden direnç görmekte. 23.03.2016 

USDTRY paritesi Avrupa’da meydana gelişmelere paralel 

şekilde yükselirken  yurt içi veri gündeminin de yoğun olduğunu 

gördük. Kapasite kullanım oranı Mart ayında, bir önceki aya göre 

0.8 puan artarak %74.3 seviyesinde gerçekleşirken, Reel Kesim 

Güven Endeksi de 1.5 puan artışla 106.0 seviyesine yükseldi. 

Öte yandan, işsizlik oranının 2015 yılında %10.3 seviyesine 

yükseldiğini açıklandı. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; 2.8734 direncini test eden 

paritede alıcılı seyrin sürmesi halinde bu seviye üzerinde  

2.8888 ve 2.9050 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 

ise kritik 2.8580 altında 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 2.8719 0.07 2.8404 2.8823 2.8997 2.8928 -0.24% 42.09 9.86 2.8406 3.0588

Kısa Vade Direnç 3 2.9033

Uzun Vade Direnç 2 2.8929

PERİYOD Direnç 1 2.8797

1 Gün % Pivot 2.8693

7 Gün % Destek 1 2.8561

Aylık % Destek 2 2.8457

2016 Destek 3 2.8325-1.57

DEĞİŞİM

0.26

0.14

-2.17



FX MONİTÖR – GBP/USD: 20 günlük ortalamasının altına sarktı. 23.03.2016 

İngiltere’de hem üretici hem de tüketici fiyatları beklentileri 

karşılamazken, beklentilerin üzerinde gelen konut fiyatları verisi 

paritedeki satış baskısıı bir süre azaltsa da, Brüksel’de yaşanan 

gelişmeler sonrası İngiltere’nin Euro Bölgesi’nden ayrılma 

konusunda daha fazla istekli olabileceğine yönelik 

spekülasyonlar Sterlin’deki değer kaybını hızlandırdı. Düşüşünü 

üçüncü güne taşıyan parite bugün 20 günlük ortalamasının altını 

test etti. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; 1.45 seviyesi üzerinde  kalıcı 

olamayarak geri çekilen paritede artan satış bakısı 1.4230 

desteğinin kırılmasına neden olurken, aşağı yönlü hareketin 

devamında 1.4155 ve 1.4091 destekleri izlenebilir. Olası 

yükselişlerde ise 1.4350 üzerinde 1.4517 üzerineki kapanışlar 

dirençleri 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 1.4194 -0.41 1.4180 1.4514 1.4200 1.5053 6.01% 46.50 9.64 1.3922 1.4746

Kısa Vade Direnç 3 1.4551

Uzun Vade Direnç 2 1.4475

PERİYOD Direnç 1 1.4344

1 Gün % Pivot 1.4268

7 Gün % Destek 1 1.4137

Aylık % Destek 2 1.4061

2016 Destek 3 1.3930-3.75

DEĞİŞİM

-0.22

-0.49

0.23



FX MONİTÖR – XAU/USD: Kar satışları yükselişi durdurdu. 23.03.2016 

Brüksel’de gerçekleşen terör olaylarının yatırımcıları ‘güvenli 

liman’ konumundaki varlıklara yöneltmesiyle birlikte Altın 

fiyatlarının dün 20 günlük ortalamasından başlattığı tepki 

yükselişini hızlandırdığını gördük. Ancak 1263 direnç bölgesine 

yaklaşırken gelen satışlar, Dolar Endeksi’ndeki yükselişle de 

birleşince değerli metalin 1230 desteğine kdar geri çekildiğini 

görmekteyiz. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; 20 günlük ortalamasın aşağı 

yönde kıran paritenin 1230 desteğinin altına sarkması halinde 

1210 ve 1190 destekleri izlenebilir. Olası yükselişlerde ise 1250 

seviyesi üzerinde 1263 ve 1280 dirençleri gündeme gelebilir. 

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 1235.72 -2.04 1231.93 1271.10 1248.37 1136.39 -8.97% 51.02 33.17 1036.03 1316.77

Kısa Vade Direnç 3 1275.97

Uzun Vade Direnç 2 1268.12

PERİYOD Direnç 1 1258.24

1 Gün % Pivot 1250.39

7 Gün % Destek 1 1240.51

Aylık % Destek 2 1232.66

2016 Destek 3 1222.7816.40

DEĞİŞİM

-1.03

-2.09

2.17



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. 

KÜNYE 

Yurt İçi Satış Birimi 

Dr.Alkım BİKET 
Yurt İçi Satış Direktörü 

abiket@halkyatirim.com.tr 

+90 212 314 82 35 

SPL Düzey 3 Lisansı 

SPL Türev Araçlar Lisansı 

Mutlu Dilek AKKAYA 
Uzman Yardımcısı 

makkaya@halkyatirim.com.tr 

+90 212 314 81 39 

SPL Düzey 3 Lisansı 

SPL Türev Araçlar Lisansı 

Nihat YAVUZ 
Uzman Yardımcısı 

nyavuz@halkyatirim.com.tr 

+90 212 314 81 44 

SPL Düzey 3 Lisansı 

SPL Türev Araçlar Lisansı 

https://blog.halkyatirim.com.tr/
https://www.facebook.com/HalkYatirimMenkulDegerlerA.S
https://twitter.com/halkyatirim
http://www.halkyatirim.com.tr/

