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FOREX GÖRÜNÜM 

bloomberg, günlük 

 

 

bloomberg 

• Yunanistan’ın kreditörlerden yardım almaya devam edebilmesi için pazartesine kadar Avrupa Birliği’ne yeni 

reformlar sunması gerekmekte. Bu durum Yunanistan belirsizliğini artırarak EUR üzerinde bir miktar baskı 

oluşturmakta. 

 

• Yemen operasyonunun etkileri ağrlıklı olarak emtia fiyatlarını etkiledi. Ancak USD talebinin artış göstermeye 

başlaması başta petrol olmak üzere altın ve diğer emtiala fiyatlarında gerilemeye neden olmakta. 

 

• Japonya’da düşüş gösteren TÜFE verileri deflasyon riskini beraberinde getirmekte. 

 

 

 



EUR/USD :Yunanistan Bilmecesi ve Olumlu ABD Verileri  Pariteyi Geri Çekmekte! 

Yunanistan’ın pazartesiye kadar bankaları fonlaması 

gerekliliği Euro üzerinde baskı oluşturmaya devam 

etmekte. 

 

Yemen’ e düzenlenen operasyon sonrası düşüşe geçen 

dolar, olumlu gelen PMI(satın alma endeksi) ve işsizlik 

başvuruları verileriyle tekrar toparlandı. Parite şu sıralar 

1.08li seviyelerden işlem görmekte. 

 

Teknik açıdan incelendiğinde parite, düşüş kanalından 

çıkmasına sebep olan tepki alımlarından sonra 1.11li 

seviyelerden direnç görüp tekrar kanala geri girmiştir. Şu 

sıralar 20 günlük ortalaması olan 1.0816 seviyesini aşağı 

yönlü zorlayan paritenin burayı kırmasıyla düşüş ivme 

kazanabilir. Bu seviyelerden göreceği tepkiyle de hedef 

kısa vadede 1.0878-1.0918 li seviyeleridir. 

Parite Fiyat % Değişim 5 Gün
En düşük 

5

5 Günlük 

En Yüksek
20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

EURUSD 1.0811 -0.09 1.0811 1.0969 # 1.0816 1.2399 0.1464 43.19 33.34 1.05 1.20 0.10 0.10

Ortalama 20 

gün

Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD

Kısa Vade Direnç3 1.11880

Uzun Vade Direnç 2 1.11200

Periyod Direnç 1 1.09930

1 Gün % PİVOT 1.09250

5 Gün % Destek 1 1.07980

Aylık % Destek 2 1.07300

2015 Destek 3 1.06030-10.60

-0.44

-0.03

 %Değişim

-3.38



USD/TRY :Jeopolitik risklerle yükselen petrol fiyatları ve olumlu ABD verileri pariteyi yükseltmekte. 

Yemen operasyonu öncesi dün 2.57’li seviyelerde işlem 

gören dolar/TL, bu sabah 2,62 seviyesini de aştı. 

 

Diğer taraftan dün öğleden sonra Nihat Zeybekçi’nin 

yapmış olduğu büyüme hakkındaki aşağı yönlü revize 

açıklamaları ve olumlu gelen ABD PMI(satın alma 

endeksi), İşsizlik Başvuruları verileri de paritenin 

yükselişini tetiklemiştir. 

 

Teknik olarak baktığımızda; dünden itibaren 20 günlük 

ortalaması olan 2,5907 üstünde seyrine devam eden 

USDTRY yükselişine devam ettiği takdirde hedef 2,6477 

seviyesidir. Aksi takdirde 2,6039 ve 2,5968 li seviyelere 

geri çekilebilir. 
 

Parite Fiyat % Değişim 5 Gün
En düşük 

5

5 Günlük 

En Yüksek
20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 2.6179 -1.67 2.5450 2.6179 # 2.5947 2.2872 -0.1185 61.55 38.18 2.24 2.69 0.95 0.97

Ortalama 20 

gün

Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD

Kısa Vade Direnç3 2.65323

Uzun Vade Direnç 2 2.63527

Periyod Direnç 1 2.62123

1 Gün % PİVOT 2.60327

5 Gün % Destek 1 2.58923

Aylık % Destek 2 2.57127

2015 Destek 3 2.55723-10.71

-0.38

-1.64

 %Değişim

-4.16



XAUUSD: Hızlı geri çekilme 1198 desteğinin önemini artırmakta. 

Yemen operasyonu ardından güvenli varlık talebinin 

artmasıyla yükselişi ivme kazanan Altın dün 50 günlük 

ortalamasını test etti. Ancak yatırımcı talebinin yeniden 

Dolar’a yönelmesiyle bugün bir miktar gerileme 

kaydetmekte. 

  

Teknik açıdan, 1198 desteği düşüş seyrinin devamı 

açısından önem arz etmekte. Fiyatın bu  seviyede 

tutunmayı başarması durumunda 1205 seviyesinin 

yeniden denenmesi beklenebilir. Satışların devamı 

halinde 1190 desteği takip edilmelidir. 

Parite Fiyat % Değişim 5 Gün En düşük 5
5 Günlük En 

Yüksek
20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1198.3900 1.34 1188 1203 # 1178 1237 5.02% 54.54 28.89 1135.58 1306.08 0.31 0.10

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD

Kısa Vade Direnç3 1242.03

Uzun Vade Direnç 2 1230.91

Periyod Direnç 1 1216.87

1 Gün % PİVOT 1205.75

5 Gün % Destek 1 1191.71

Aylık % Destek 2 1180.59

2015 Destek 3 1166.550.81

-0.44

1.27

 %Değişim

-1.29



Temel Göstergelere İlişkin Açıklamalar 

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. 
 
SD (Standard Deviation): Bir data setinin geçmiş değerleri ortalamasından hangi uzaklıkta olduğunu gösterir ve +2 ile -2 arasında değer alır. Genel olarak, 

standart sapmanın küçük olması; ortalamadan sapmaların ve riskin az olduğunun, büyük olması ise; ortalamadan sapmaların, risk in çok olduğunun ve 

oynaklığın göstergesidir. 

Dağılım grafiğine göre fiyat hareketlerinin %95’i 2SD sınırları içinde yer almaktadır. 

Fibonacci Düzeltme Seviyeleri (Fibonacci Retracement):  Bu analiz yönteminde, trendin dip seviyesinden zirve seviyesine çekilen çizgi yardımıyla, 

Fibonacci destek ve direnç seviyeleri elde edilir. Tek bașına al - sat sinyali üretmeyen bu hesaplama, fiyatın düzeltme seviyesine yakınlık oranını gösterir. 

 

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 üzerinde, yön aşağı olabilir.

  Son fiyat 20/200 günlük ortalamanın altında.

Trend aşırı satım bölgesinde zayıf.

1 ve 3 yıllık Fibonacci rasyolarının yakınlığı %38.2, %50, %61.8 seviyelerinin +/-1 bölgesinde ya da, %99-100 seviyesinde yakınlığı %0-1 ise pembe ile gösterilir.

Kısa Vade: Fiyat 20 günlük ortalamanın üzerinde ise yukarı Kısa Vade: 20 günlük ortalamanın altında ise aşağı

Uzun Vade:Fiyat 200 günlük ortalamanın üzerinde ise yukarı Uzun Vade: 200 günlük ortalamanun altında ise aşağı

Son fiyat 20/200 günlük ortalamanın üzerinde.

Son fiyat 60 günlük 2 standart sapmanın altında, yön yukarı olabilir.

Trend aşırı alım bölgesinde güçlü.



Yasal Çekinceler:  
 

İş bu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin yapılan analiz yorum ve görüşler Halk Yatırım Satış Destek  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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