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TÜRKİYE 
Yurt içinde takip edilecek önemli bir veri akışının bulunmadığı günde USDTRY paritesinin ABD’den gelen dayanıklı mal siparişleri verisiyle hareketlendiğini gördük. Beklentilerden olumlu 

gelen verinin ardından 2.91’li seviyelerden yükseliş başlatan parite, 2.93 seviyesini de geçtikten sonra akşam saatlerinde gelen satışlarla gerileyerek günü 2.9275 seviyesinde tamamladı. 

 

EURO BÖLGESİ / İNGİLTERE 
• Araştırma şirketi GFK tarafından yapılan ve tüketicilerin geleceğe yönelik moralini ölçen GFK Tüketici Güven Endeksi, Mart ayında düşüş göstermesi beklenirken 0.1 puan artışla 9.5 

seviyesine yükseldi. 

• İngiltere ekonomisi 2015 yılının son çeyreğinde beklendiği gibi %0.5 büyüdü. Son iki çeyrektir düşüş kaydeden ihracat ve yaklaşık iki yılın en düşüğünde açıklanan iş yatırımları 

büyüme üzerinde baskı oluştururken, hanehalkı tüketiminin Ekim – Aralık ayları arasında %0.7 oranında artış kaydederek üst üste on iki çeyrektir büyümeye öncülük ettiği görüldü. 

• Euro Bölgesi’nde tüketici enflasyonu yıllık bazda %0.3 seviyesinde açıklanarak %0.4 olan beklentilerin altında kaldı. Emtia fiyatlarındaki düşüş ve Çin ekonomisine yönelik endişeler 

fiyat artışlarını sınırlarken, 9-10 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ECB toplantısından çıkacak sonucun önemi artmış oldu. 

 

ABD 
ABD’de işten çıkarmaların bir göstergesi olan işsizlik haklarından yararlanma başvuruları, 20 Şubat ile biten haftada 10 bin kişi artarak 272 bin düzeyinde açıklandı. Haftalık verinin 270 

bin olan piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşse de, 300 bin seviyesi altındaki seyrini yaklaşık bir yıldır koruyarak istihdam piyasasındaki büyümeyi yansıttığı görüldü. Ocak ayı 

dayanıklı mal siperişleri ise %4.9 düzeyinde açıklanarak piyasa beklentilerini geride bıraktı. Dün New York’ta konuşan San Francisco Fed Başkanı John Willimas, FED'in kaç faiz artırımı 

yapılacağı konusunda öngürüde bulunmadan kademeli politika sıkılaştırma stratejisi takip etmeye devam etmesi gerektiğini, çünkü faiz artırım sayısını ve hızını enflasyon ve diğer 

ekonomik verilerin belirleyeceğini söyledi.  

 

ASYA / PASİFİK 
• Yeni Zelanda’da dış ticaret dengesi Ocak ayında 250 milyon NZD açık vermesi beklenirken, 8.1 milyon NZD fazla verdi. Verinin ardından yukarı yönde ivmelenen NZDUSD paritesi en 

yüksek 0.6775 seviyesini test etti. 

• Hafta sonu başlayacak olan G20 zirvesi öncesi Çin Merkez Bankası Başkanı Zhou Xiaochuan, bu sabah yaptığı açıklamada, olası risklere karşı halen ellerinde para politikası araçları 

bulunduğunu ve gerekli görülmesi halinde parasal genişleme hamlelerine devam edebileceklerini söyledi. Açıklamalar risk iştahını desteklerken hisse senedi piyasaları başta olmak 

üzere, petrol ve altın fiyatlarında da yukarı yönlü hareketler görüldü. 

• Japonya’da tüketici fiyatları Ocak ayında %0.4 düşüş kaydederken yıllık bazda %0 seviyesinde sabit kalarak ek parasal genişleme beklentilerini canlandırdı. 

 

EMTİA  
Bu sabah hem Çin Merkez Bankası Başkanı’ndan gelen iyimser mesajlar, hem de Rusya’nın gelecek ay yapılacak toplantı öncesi İran ile arzı dondurma konusundaki görüşmelerini 

devam ettirdiğne yönelik haberlerin petrol fiyatlarına pozitif yansıdığını görmekteyiz.  Brent petrol yeniden 35 doların üzerine çıkarken, WTI ham petrol 33 doların üzerinde seyretmekte. 

Saat Ülke Dönem Önem Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

12:00 Şubat Ekonomik Görünüm Endeksi − 105,0

15:00 Şubat Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) %0,5 -%0,8

15:30 4.Çeyrek GSYH(2.Tahmin) %0,5 %0,7

15:30 Ocak Kişisel Gelirler(Aylık)  − %0,3

15:30 Ocak Kişisel Tüketim(Aylık) − %0,4

17:00 Şubat/2 Michigan Tüketici Güven Endeksi  − 90,7

20:30 → Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi ve Başekonomist Peter Praet konuşma yapacak.

23:00 → Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye kararını açıklayacak.

Günlük Veri Takvimi



FX MONİTÖR – EUR/USD: 1.10 Desteğinin Üzerinde Tutunma Çabasında! 26.02.2016 

Almanya GFK tüketici güveni ve Euro Bölgesi'nde enflasyonun 

beklentileri karşılamasıyla EURUSD paritesine alımlar geldiğini 

görüldü. İlerleyen saatlerde ABD tarafında da haftalık işsizlik 

başvuruları beklentiler dahilinde gelirken, dayanıklı mal 

siparişleri Mart 2015’ten bu yana en yüksek seviyede açıklandı. 

Verilerin ardından bir miktar geri çekilme olsa da, parite 1.10’un 

üzerinde hareket etmekte. Özellikle petrol fiyatlarında yaşanan sert 
yükselişin Euro Bölgesi adına olumlu olması sonrasında bu sabah Asya 
seansında alımlar devam etti.  
 

Teknik olarak incelendiğinde; alımların devam etmesi 

durumunda 1.1065 ve 1.1100 seviyeleri takip edilebilecekken; 

olası gevşemeler görülmesi durumunda ise 1.1000 ve 1.0970 

seviyeleri görülebilir. 

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 1.1038 -0.83 1.0958 1.1125 1.1122 1.1048 -0.67% 48.53 25.09 1.0698 1.1244

Kısa Vade Direnç 3 1.1113

Uzun Vade Direnç 2 1.1082

PERİYOD Direnç 1 1.1050

1 Gün % Pivot 1.1019

7 Gün % Destek 1 1.0987

Aylık % Destek 2 1.0956

2016 Destek 3 1.0924

1.26

1.61

DEĞİŞİM

0.11

-0.90



FX MONİTÖR – USD/TRY: 2.92 - 2.94 Arasında Sıkışmakta! 26.02.2016 

Yurt içerisinde sakin veri akışı yaşanırken TL varlıklarda 

primlenmenin devam ettiğini gördük. ABD tarafından 

beklentilerin üzerinde gelen dayanıklı mal siparişleri verisine 

karşın; gelişmekte olan para birimlerinde pozitif ayrışma devam 

etti. Asya seansında zayıflayan Dolar Endeksi’nin de etkisiyle 

kur, bir ara 2.92’nin de altına sarktı. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; 2.9500'den gerilemeye başlayan 

kurda satış baskısı devam ediyor. Yükseliş trendi kırıldıktan 

sonra biraz olsun fiyatlar sıkışsa da gün içerisinde görülen düşüş 

hareketi fiyatlanmanın 2.9150 ve 2.9000 seviyelerine kadar 

devam edebileceğini gözler önüne serdi. Hareketliliğin yeniden 

toparlanması halinde ise 2.9250'nin üzerinde 2.94 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

USDTRY 2.9241 -0.96 2.9192 2.9603 2.9390 2.8742 -2.20% 42.23 9.31 2.8714 3.0464

Kısa Vade Direnç 3 2.9639

Uzun Vade Direnç 2 2.9533

PERİYOD Direnç 1 2.9404

1 Gün % Pivot 2.9298

7 Gün % Destek 1 2.9169

Aylık % Destek 2 2.9063

2016 Destek 3 2.89340.20

DEĞİŞİM

-0.11

-0.92

-2.53



FX MONİTÖR – GBP/USD: 1.13930 Seviyesinden Destek Bulmakta. 26.02.2016 

  

Avrupa Birliği'nden ayrılma ihtimallerinin değerlendirildiği 

İngiltere'de gelişmeler Sterlin'deki tarihi değer kaybını 

tetiklemişti. Dün bu hafta için ilk kez tepki göstererek alıcılı 

seyretti. Kuşkusuz açıklanan öncü büyüme verisinin beklentiler 

dahilinde gelmesi alımlarda etken oldu. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; 1.3930 seviyesinden destek 

bulan paritede ibre 1.4000 seviyesine doğru kaymış gözüküyor. 

Kalıcı toparlanmadan bahsedebilmemiz için ise 1.4000 

seviyesinin üzerinde yer alan düşüş trendinin üzerine yeniden 

çıkılması gerekiyor. Hareketin devamında ise 1.4070 seviyesi 

test edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise geçtiğimiz gün 

dönüşün gerçekleştiği 1.3850 desteği tekrardan 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 1.4011 -2.67 1.3879 1.4309 1.4340 1.5162 5.73% 35.25 31.33 1.3898 1.5221

Kısa Vade Direnç 3 1.4101

Uzun Vade Direnç 2 1.4049

PERİYOD Direnç 1 1.4005

1 Gün % Pivot 1.3953

7 Gün % Destek 1 1.3909

Aylık % Destek 2 1.3857

2016 Destek 3 1.3813-5.04

DEĞİŞİM

0.22

-2.79

-1.69



FX MONİTÖR – XAU/USD: Kanal İçerisindeki Yükseliş Hareketini Devam Ettirmekte. 26.02.2016 

Her ne kadar FED'in Mart ayındaki faiz artırım olasılığının 

masada durması altına alımları sınırlandırmasına rağmen 

Avrupa Merkez Bankası'ndan ek teşvik beklentileri ve Çin 

ekonomisine ilişkin kaygılar alımlara destek oluyor. Amerika'da 

dün dayanıklı mal siparişlerindeki beklentilerin üzerinde görülen 

artış, USD endeksinde değerlenmeye neden olurken Altın’da da 

gün içinde 1225 seviyesine kadar gerileme görülmesine neden 

oldu. Ancak bu seviyenin kırılmaması ve görülen hızlı 

toparlanma tekrardan 1242 seviyesine kadar alımlara neden 

oldu.  

 

Teknik olarak incelendiğinde; 1225 seviyesinin önemli olduğu 

değerli metalde geri çekilmenin bir sonraki durağı 1220 seviyesi 

olabilir. Hareketlilikte son derece kritik olan 1220 seviyesinin 

geçilmesiyle hız kazanabilecek satışlar 1205 desteğine kadar 

devam edebilir. Altındaki düşüşün 1220 seviyelerinden destek 

bulması yeni bir yükselişinn habercisi olarak değerlendirilebilir. 

Hedefte ise 1240 seviyesi belirleyici olacak. 

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 1233.12 0.47 1202.13 1253.29 1199.90 1130.55 -5.78% 67.30 50.08 1000.04 1244.47

Kısa Vade Direnç 3 1265.35

Uzun Vade Direnç 2 1254.14

PERİYOD Direnç 1 1243.66

1 Gün % Pivot 1232.45

7 Gün % Destek 1 1221.97

Aylık % Destek 2 1210.76

2016 Destek 3 1200.2816.21

DEĞİŞİM

-0.01

0.47

9.61



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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