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FOREX GÖRÜNÜM 

bloomberg, günlük 

TÜRKİYE 

Bugün yurt içinde takip edilecek önemli bir veri akışı bulunmamakla birlikte Türk Lirası’nda hareketlilik yaratabileceğinden ABD ve Euro 

Bölgesi verileri ön planda tutulabilir. 

 

ABD 

• ABD’de Nisan ayında kişisel gelirler %0.4 artarken, kişisel harcamalar değişmedi. Beklenti gelirlerin %0.3, harcamaların %0.2 artması 

yönündeydi. FED’in faiz artırım kriterleri içinde ön planda olan enflasyon için olumlu bir görünüm yaratmayan veri, Dolar Endeksi’ne satış 

getirdi. 

• Beklentilerin üstünde açıklanan Mayıs ayı ISM imalat endeksi ve Nisan ayı aylık inşaat harcamaları dataları sonrasında EURUSD paritesi 

sert satışlarla karşılaştı. 

 

EURO BÖLGESİ 

• Haziran ayı Markit imalat sektörü PMI verisi piyasa beklentisinin hafif altında 52.2 düzeyinde gerçekleşti. Verinin 50 eşiği üzerinde 

gerçekleşmesi Euro Bölgesi’nde ekonomik canlanmaya işaret ederken, görünümün kalıcılığı açısından henüz yeterli görünmemekte. 

• G-7 zirvesinden Yunanistan ile alakalı bir anlaşma çıkmamasının ardından Avrupa liderleri ve IMF görüşmeleri hızlandırma kararı aldı. 

 

ASYA / PASİFİK 

• Avustralya Merkez Bankası (RBA), yıl başından bu yana iki kez faiz indirimine gittikten sonra ekonomideki değişimi izlemek adına faiz 

politika faizini %2 düzeyinde sabit bıraktı. 

• USDJPY paritesi dün gelen ABD verilerinin ardından 125 seviyesini aşarak 12.5 yılın en yüksek seviyesini gördü. 

 

EMTİA 

Suudi Arabistan’ın, petroldeki pazar payını koruma amaçlı faaliyetlerini sürdüreceği yönündeki açıklamaları ile Brent petrol 65 dolar 

seviyelerinde işlem görmekte iken Batı Teksas türü ham petrol 60 dolar seviyesinde. 

2 Haziran Salı
Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

10:55 Almanya Mayıs İşsizlik Oranı %6,4 %6,4

12:00 Euro Bölgesi Mayıs Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık Tahmin) %0,2 %0,0

17:00 ABD Nisan Fabrika Siparişleri(Aylık) -%0,1 %2,1



EUR/USD: 50 günlük ortalaması altında sıkışmakta. 

 

AB Komisyonu'nun ekonomik ve parasal işlerden 

sorumlu üyesi Pierre Moscovici, Yunanistan ile 

uluslararası kreditörleri arasında yürütülen 

müzakerelerde ilerleme sağlandığını söyledi. Öte 

yandan Yunan hükümet yetkilisi, kreditörler ile bir 

anlaşma olur ise yardım dilimi gelmeden de 5 

Haziran'daki IMF ödemesinin gerçekleştirileceğini 

söyledi. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; 50 günlük ortalaması 

altındaki EURUSD paritesi %62 Fibonacci düzeltme 

seviyesinden destek alarak 1.0907 desteği üzerinde 

konsolide oluyor. Burada alımların devam etmesi 

halinde 1.0994 seviyesini test edebilir. 1.0885’in 

altına sarkması halinde ise 1.0750’ye kadar geri 

çekilebilir.  

Kısa Vade Direnç3 1.1082

Uzun Vade Direnç 2 1.1036

Periyod Direnç 1 1.0978

1 Gün % PİVOT 1.0932

5 Gün % Destek 1 1.0874

Aylık % Destek 2 1.0828

2015 Destek 3 1.0770-9.58

0.20

0.50

 %Değişim

-1.95

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

EURUSD 1.0945 # 1.1133 1.1813 6.11% 44.29 17.90 1.0443 1.1403 15% 14%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



USD/TRY: Sert yükselişin ardından 2.6716 desteğinde tutunuyor. 

Dün gelen karışık ABD verileri ile dalgalanan 

USDTRY paritesi, 2.6602 seviyesinde başladığı 

günü 2.6818 seviyesinden kapattı. Öte yandan Türk 

Lirası, dünden bugüne gelişen ülke para birimleri 

içinde Dolar’a karşı %0.29 getiri ile en iyi 

performans gösteren altıncı para birimi durumunda. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; 2.5611 

seviyesinden başlattığı yükselişini devam ettiren 

USDTRY paritesi, 2.6716 seviyesinden aldığı 

destekle 2.6970 direncine doğru güçlenen bir 

Momentum ile ivmelenmekte. Parite’de alımların 

devamı halinde bir sonraki direnç seviyesi 2.7183’te 

iken, 2.6481 desteğinin kırılması halinde kısa vadeli 

ortalamalarına kadar geri çekilmesi beklenebilir. 

 

 

Kısa Vade Direnç3 2.7158

Uzun Vade Direnç 2 2.7001

Periyod Direnç 1 2.6916

1 Gün % PİVOT 2.6759

5 Gün % Destek 1 2.6674

Aylık % Destek 2 2.6517

2015 Destek 3 2.6432-12.63

0.33

-1.28

 %Değişim

1.48

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 2.6752 # 2.6373 2.4074 -8.72% 58.12 22.55 2.5393 2.7349 90% 93%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



XAU/USD: Yükseliş kanalı altında konsolide olmakta. 

Dün ABD kişisel harcamalar verisinin beklentilerin 

altında kalmasıyla ivmelenen Altın, akşam 

saatlerinde açıklanan ISM İmalat Endeksi verisinin 

beklentilerin üzerinde bir performans sergilemesiyle 

sert satış baskılarına maruz kalarak 1204'lü 

seviyelerden 1180'li seviyelere kadar geriledi. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; 1191 direncini 

aşmakta zorlanan XAUUSD paritesi zayıf bir 

Momentum ile kısa vadeli ortalamaları altındaki 

seyrini devam ettirmekte. Yükseliş kanalına 

giremedği sürece satış baskısının sürmesini 

beklediğimiz Parite için 1178 desteği önemini 

sürdürürken, 1191 direncini kırması halinde 50 

günlük ortalamanın bulunduğu 1198 seviyesine 

kadar ivmelenmesi beklenebilir. 

Kısa Vade Direnç3 1221.83

Uzun Vade Direnç 2 1213.12

Periyod Direnç 1 1202.14

1 Gün % PİVOT 1193.43

5 Gün % Destek 1 1182.45

Aylık % Destek 2 1173.74

2015 Destek 3 1162.760.03

-0.24

0.07

 %Değişim

-0.07

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1188.21 # 1200.12 1211.84 0.98% 44.04 12.29 1157.12 1229.38 26% 8%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



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. 

KÜNYE 
Yurtiçi Satış Destek Bölümü  

KENAN ÇINAR

Yönetmen

Kcinar@halkyatirim.com.tr

+90 212 314 81 36
SPL Düzey 3 Lisansı

SPL Türev Araçlar Lisansı

CFA Level 2 Candidate 

MUTLU DİLEK AKKAYA NİHAT YAVUZ

Uzman Yardımcısı Uzman Yardımcısı

Makkaya@halkyatirim.com.tr Nyavuz@halkyatirim.com.tr

+90 212 314 81 39 +90 212 314 81 44
SPL Düzey 3 Lisansı SPL Düzey 3 Lisansı

SPL Türev Araçlar Lisansı SPL Türev Araçlar Lisansı


