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TÜRKİYE 

Dün ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentileri karşılayamaması USDTRY paritesinde 2.70'lerden 2.68'lere doğru geri 

çekilmelere neden oldu. Günü 2.6846 seviyesinde kapatan parite, bu sabah beklentilerin üzerinde bir düşüş gösteren TÜFE verisi  sonrası 

2.6877 seviyesinde seyretmekte. 

 

ABD 

• Haziran ayında tarım dışı istihdam beklentilerin altında bir artış gösterirken, saatlik kazançlar da değişim olmadı. Haftalık işsizlik maaşı 

başvuruları da piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşirken, iş gücüne katılım oranının azalması sebebiyle işsizlik oranı tahminlerin altına 

inerek %5.3’e geriledi (beklenti: %5.4 / önceki: %5.5).  FED’in faiz artırımı konusunda yakından izlediği istihdam ve iş gücü piyasası 

verilerinin zayıf görünümü Dolar’da değer kayıplarına neden oldu. 

• Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'nin büyüme beklentisini bu yıl için %2.2'ye ve gelecek iki yıl için %2.5'e düşürdü. Fitch 

Ratings'ten yapılan açıklamada, ABD ekonomisine ilişkin büyüme beklentilerinin üretim açığındaki daralma ve yaklaşan parasal sıkılaştırma 

nedeniyle aşağı yönlü revize edildiği bildirildi. 

 

EURO BÖLGESİ 

• Euro Bölgesinde üretici enflasyonu değişim göstermeyerek beklentilerin altında kaldı ve  yıllık ÜFE'de ise -%2.0’lık negatif seyir korunuyor. 

• Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Yunanistan'ın kredi notunu Caa2'den Caa3'e indirdi. Moody‘s, beş Yunan bankasının 

kredi notunu düşürebileceğini açıkladı. 

 

ASYA / PASİFİK 

• Avustralya’da Mayıs ayı perakende satışlar piyasa tahmininin altında bir artış göstererek %0.3 oranında yükseliş kaydetti.  Veri sonrası 

AUDUSD paritesinde sert satışlar görüldü. 

• Japonya’da Nikkei hizmet sektörü PMI beklentilerin hafif üzerinde bir artışla 51.8 olarak açıklanmakla birlikte USDJPY paritesinde Yen 

lehine kayda değer bir değişim yaratmadı. 

 

 

 

 

3 Temmuz Cuma
Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

10:55 Almanya Haziran Markit Hizmet Sektörü PMI 54,2 54,2

11:00 Euro Bölgesi Haziran Markit Hizmet Sektörü PMI 54,4 54,4

11:30 İngiltere Haziran Markit/CIPS Hizmet Sektörü PMI 57,5 56,5

12:00 Euro Bölgesi Mayıs Perakende Satışlar(Aylık) %0,1 %0,7

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Rusya için 'Ülke Görünüm' raporunu açıklayacak.

Global Borsalar Tatil Programı: ABD'de NASDAQ ve New York Borsaları 'Bağımsızlık Günü' nedeniyle kapalı olacak.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu DBRS, Avrupa Birliği'nin 'Görünüm' raporunu açıklayacak.

bloomberg 



EUR/USD: 1.1036 Yatay Desteğinden Geri  Yükselmekte. 

Tsipras’ın ardından referandumdan ‘’evet’’ oyu 

çıkması halinde kendisinin de istifa edeceğini 

söyleyen Yunanistan Maliye Bakanı Varoufakis, borç 

yapılandırması içermeyen bir anlaşmayı 

imzalamayacaklarını belirtirken, Yunanistan’ın Euro 

Bölgesi dışına çıkmak istemediğini vurguladı. ABD 

tarafında ise tarım dışı istihdam, ortalama saatlik 

kazançlar ve haftalık işsizlik başvuruları beklentileri 

karşılayamadı. ABD için tek pozitif gelişme işsizlik 

oranlarının yüzde 5,3’e düşmesi oldu. Verilerin 

etkisiyle dalgalanan paritede son işlemler 1.11’in 

hemen altından geçmekte. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; kısa vadeli düşüş 

kanalındaki hareketine devam eden parite, 1.1160 

direncinin kırılmasıyla birlikte 1.12 ve 1.1250 

dirençlerine doğru yükselişler görülebilir. Aşağı yönlü 

hareketlerde ise 1.1080 desteğinin altında 1.1000 

desteğine kadar geri çekilme yaşanabilir. 

 

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

EURUSD 1.1102 # 1.1228 1.1616 3.46% 44.77 14.41 1.0678 1.1530 20% 18%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



USD/TRY: 20 ve 50 Günlük Ortalamaları Arasında Sıkışmakta! 

Öngörülerin altında kalan ABD tarım dışı istihdam 

verisinin ardından 2.70’ten 2.69’un altına inen parite, 

beklentilerin üzerinde gelen yurtiçi TÜFE verilerinin de 

etkisiyle satış bakısına maruz kalmakta.  Bugün ABD 

piyasalarının Bağımsızlık Günü dolayısıyla tatil olması 

sebebiyle paritede yurtiçinden gelecek fiyatlamaların 

etkili olması beklenmekte. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; kısa vadeli bir 

sıkışmanın görüldüğü paritede 2,6850 desteğinin 

altında önce 2,6720 ve arkasından 2,6650 desteğine 

kadar düşüşler görülebilir. Yukarıda ise 2,7000 

direncinin üzerinde 2,7150 seviyesi test edilebilir. 

 

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 2.6881 # 2.7028 2.4647 -8.81% 51.10 19.73 2.5899 2.7619 83% 89%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



XAU/USD: Tarım Dışı İstihdam Sonrası 1154 ‘ten Destek Bulmakta. 

ABD ‘den tahminlerin altında kalan tarım dışı 

istihdam, ortalama saatlik kazançlar ve haftalık işsizlik 

başvuruları verileiriyle birlikte yükselişe geçen sarı 

metal, son olarak 1168 seviyesinde yatay 

seyretmektedir. Dolar Endeksi’nin 96.40’ın üstünde 

tutunması halinde Altın’da satış baskısı devam 

edebilir. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; kısa vadeli düşüş 

hareketini devam ettiren Altın’da, 1165 seviyesinin 

altında kapanış görülmesi halinde 1154 desteğine 

doğru sert bir geri çekilme yaşanabilir. Yukarıda ise 

1173 direnci geçilirse 1180 ve 1187 seviyeleri test 

edilebilir. 

 

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1168.38 # 1179.49 1204.08 2.08% 41.23 11.83 1161.41 1220.25 17% 5%

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. 
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