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TÜRKİYE 

• Haftanın son işlem gününde yurt içi veri takvimi oldukça sakinken, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türkiye ile ilgili not değerlendirmesi takip edildi. Fitch, 

Türkiye'nin kredi notunu ‘BBB-’ ve not görünümünü ‘durağan’ olarak teyit etti. Türkiye ekonomisinin 2016 ve 2017'de %3.5 büyümesinin beklendiği ifade eden 

kuruluş, cari açığın ise bu yıl %3.5 olmasını bekliyor. 

• TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Ocak ayında dış ticaret açığı %13.4 azalarak 4 milyar 343 milyon dolardan 3 milyar 762 milyon dolara geriledi. Avrupa 

Birliği’ne ihracat %97 oranında azalırken, en fazla ihracat yapılan ülke Almanya (1 milyar 90 milyon$), en fazla ithalat yapılan ülke ise Çin (1 milyar 924 milyon$) 

oldu. 

 

EURO BÖLGESİ / İNGİLTERE 

• Euro Bölgesi’nde iktisadi faaliyetteki tüketicilerin güvenini ölçen Ekonomik Görünüm Endeksi, Şubat ayında beklentilerin üzerinde bir düşüş kaydederek 105 

seviyesinden 103.8 seviyesine gerilerken, hane halkı tüketici güveni -8.8 seviyesinde sabit kaldı. 

• Almanya’da Şubat ayı öncü TÜFE %0.4 artış kaydederek %0.5 olan piyasa tahmininin altında kalırken, yıllık enflasyon değişim göstermedi. Perakende satışlar ise 

Ocak ayında %0.7 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşse de yıllık bazda beklenmedik şekilde %0.8 düşüş kaydetti. 

 

ABD 

ABD ekonomisi 2015 yılının son çeyreğinde %1 düzeyine revize edilerek %0.4 olan piyasa beklentisini geride bıraktı. Kişisel gelirler Ocak ayında %0.5 artarken, kişisel 

tüketimde de %0.5 oranında artış kaydederek %0.3 olan beklentinin üzerinde açıklandı. Bununla birlikte Michigan tüketici güveni de 90.7 seviyesinde sabit kalması 

beklenirken, 91.7 düzeyine yükselerek tüketicilerin ekonomiye duyduğu güvenin artmakta olduğuna işaret etti. 

 

ASYA / PASİFİK 

Japonya’da sanayi üretimi Ocak ayında %3.7 oranında artış göstererek %3.3 olan piyasa beklentisini geride bıraktı. Ancak perakende satışlar %1.1 düşüş kaydederek 

%0.1’lik artış beklentilerini karşılayamadı. 

 

EMTİA  

Suudi Arabistan, Rusya, Venezuela ve Katar’ın 16 Şubat tarihinde petrol arzını 11 Ocak seviyesinde tutma kararı almasının ardından %13’e yakın bir yükseliş 

kaydeden petrol fiyatları, 24 Şubat’ta açıklanan ABD petrol çıktı verisinin beşinci haftada da düşüş kaydetmesiyle birlikte yukarı yönlü hareketini korudu ve geçtiğimiz 

haftayı primle kapattı. 

TSİ Ülke Dönem Önem Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

12:00 Şubat Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık Tahmin) %0,1 %0,3

15:30 4.Çeyrek Cari İşlemler Dengesi(C$)  − -16,21MLR

16:45 Şubat Chicago PMI 54,0 55,6

17:00 Ocak Bekleyen Konut Satışları(Aylık)  − %0,1

Günlük Veri Takvimi



FX MONİTÖR – EUR/USD: ABD büyümesi sert satış getirdi. 29.02.2016 

Haftanın son işlem gününde, Almanya’dan gelen enflasyon 

verisi aylık bazda %0.4 artışla beklentilerin altında kalırken, yıllık 

bazda da artış göstermeyerek beklentileri karşılamadı. ABD 

tarafında ise özellikle resesyon beklentilerine rağmen 2015 

dördüncü çeyrek büyüme verisinin yukarı yönde revize edilerek 

%1 seviyesinde açıklanması pariteye sert satış getirdi. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; 50 günlük ortalamasını aşağı 

yönde kırdıktan sonra tepki alımlarıyla toparlanan paritenin 

1.0940 desteği üzerine tutunması halinde 1.0993 ve 1.1058 

dirençleri takip edilebilir. Aşağı yönlü baskının sürmesi 

durumunda ise 1.8095 altında 1.0846 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

EURUSD 1.0951 -0.71 1.0912 1.1068 1.1119 1.1047 -0.65% 42.38 23.16 1.0700 1.1241

Kısa Vade Direnç 3 1.1187

Uzun Vade Direnç 2 1.1128

PERİYOD Direnç 1 1.1030

1 Gün % Pivot 1.0971

7 Gün % Destek 1 1.0873

Aylık % Destek 2 1.0814

2016 Destek 3 1.0716

1.12

0.90

DEĞİŞİM

0.18

-0.69



FX MONİTÖR – USD/TRY: 3.00 psikolojik direnci çalıştı. 29.02.2016 

Cuma günü, ABD’den gelen büyüme verisi tüketici 

harcamalarıyla desteklenirken, Dolar’daki değerlenme başta 

Güney Afrika Randı olmak üzere Türk Lirası’nın da içinde 

bulunduğu gelişmekte olan ülke para birimlerinde değer 

kayıplarına neden oldu. Özellikle Fitch kararı öncesi yükselişini 

ivmelendiren USDTRY paritesi 3 liranın üzerini test etti. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; yeniden kısa vadeli 

ortalamalarının üzerine çıkan parite, yurt içinde Ocak ayı cari 

açığının gerileme kaydetmesi sonrası  2.9640 desteğinin altına 

sarktı ve 2.94 seviyesinin kırılması aşağı yönlü hareketin 

sürmesi açısından önemli. Ancak yukarı yönlü baskıların tekrar 

başlaması halinde ise 2.9855 ve 3.0000 dirençleri denenebilir. 

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 2.9687 1.07 2.9192 2.9998 2.9437 2.8764 -2.29% 52.80 11.43 2.8743 3.0477

Kısa Vade Direnç 3 3.0974

Uzun Vade Direnç 2 3.0490

PERİYOD Direnç 1 3.0193

1 Gün % Pivot 2.9709

7 Gün % Destek 1 2.9412

Aylık % Destek 2 2.8928

2016 Destek 3 2.86311.64

DEĞİŞİM

-0.75

1.02

0.45



FX MONİTÖR – GBP/USD: RSI aşırı satım bölgesinde! 29.02.2016 

Cuma günü ABD’den gelen güçlü verilerin ardından satış 

baskısına maruz kalan parite 1.39 seviyesinin altına sarkarak 

haftalık kaybını %4 oranına yükseltti. Öte yandan hafta sonu 

Çin’de gerçekleştirilen G20 maliye bakanları toplantısında 

İngiltere'nin Avrupa Birliğinden çıkmasının küresel ekonomi 

üzerinde negatif etkili olabileceği uyarısı yapılsa da, son yedi 

yılın en düşük seviyelerinden işlem gören parite bu sabah tepki 

alımlarıyla toparlanmakta. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; RSI indikatörü aşırı satım 

bölgesinde seyretmekle birlikte, 1.3876 desteğinde tutunanan 

paritede yukarı yönlü denemelerin sürmesi adına 1.4065  

direncinin kalıcı olarak geçilmesi gerekmekte iken bu seviye 

altında 1.3992 direnci takip edilebilir. 1.3876 desteğinin kırılması 

halinde ise 1.3803 ve 1.3734 destekleri 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 1.3879 -1.92 1.3841 1.4157 1.4305 1.5153 5.93% 29.79 34.73 1.3857 1.5217

Kısa Vade Direnç 3 1.4181

Uzun Vade Direnç 2 1.4112

PERİYOD Direnç 1 1.3992

1 Gün % Pivot 1.3923

7 Gün % Destek 1 1.3803

Aylık % Destek 2 1.3734

2016 Destek 3 1.3614-5.80

DEĞİŞİM

0.07

-1.91

-2.55



FX MONİTÖR – XAU/USD: Üçgen formasyon içinde dalgalanmakta. 29.02.2016 

ABD’den gelen güçlü verilerin ardından 1230 desteğini kıran 

XAUUSD paritesi 1210 desteğine doğru geri çekildikten sonra 

hızlı bir toparlanma kaydederek teknik açıdan yukarı yönlü 

hareketin sürebileceği sinyalini verdi. Bugün ise ABD’den 

gelecek olan Chicago PMI ve bekleyen konut satışarı verisi 

paritedeki toparlanmanın seyrini etkileyebilir. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; 1230 direncini test eden 

paritenin bu seviyeyi kalıcı olarak aşması halinde 1243 direncini 

hedeflemesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde, günlük 

hareket olarak 1210 seviyesinin aşağı yönde geçilmesi 

beklenmemekle birlikte bu seviye altında 1185 desteği 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 1228.95 1.66 1207.29 1253.29 1204.38 1130.60 -6.13% 64.34 46.66 1000.80 1248.61

Kısa Vade Direnç 3 1267.02

Uzun Vade Direnç 2 1253.74

PERİYOD Direnç 1 1238.17

1 Gün % Pivot 1224.89

7 Gün % Destek 1 1209.32

Aylık % Destek 2 1196.04

2016 Destek 3 1180.4715.85

DEĞİŞİM

0.54

1.68

9.90



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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