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FOREX GÖRÜNÜM 

bloomberg, günlük 

TÜRKİYE 

• Dün yurt içinde Mayıs ayı TÜFE verisini takip ettik. Aylık bazda %0.56 ile beklentilerin altında gerçleşen TÜFE yıllık bazda %7.91’den %8.09 

seviyesine yükseldi. Verinin ardıdan Türk Lirası’nda baskının arttığı görüldü. Sepet Kur 2.8593 seviyesini test etti. 

• Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmazken TL üzerindeki baskının arttığını görmekteyiz. USDTRY paritesi sabah saatlerinde 2.70’in 

üzerini test etti. 

 

ABD 

• Özel sektördeki istihdam artışına ilişkin ADP verisi piyasa beklentilerinin hafif üstünde 201 bin düzeyinde gerçekleşti. Bugün açıklanacak 

olan haftalık işsizlik başvurularının da olumlu olması halide Dolar Endeksi’de pozitif bir hareketlilik görülebilir. 

• Nisan ayı dış ticaret dengesi  tahminlerin altında bir açığa işaret ederek 40.9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 

 

EURO BÖLGESİ 

Avrupa Merkez Bankası (ECB), politika faizini %0.05 düzeyinde bırakarak değişikliğe gitmedi. Faiz kararı sonrası konuşma yapan ECB Başkanı 

Draghi, tahvil alım programının en azından Eylül 2016’ya kadar süreceğini ve şu ana kadar tahvil alım miktarını gözden geçirmek için bir sebep 

olmadığını ifade etti.  

 

ASYA / PASİFİK 

• Bugün önemli bir veri akışı bulunmayan Asya’da USDJPY paritesi 124’lü seviyelerde yatay bir seyir izlemekte. 

• Nisan ayı perakende satışlar verisi değişim göstermeyen Avustralya’da aynı aya ait dış ticaret açığı piyasa beklentisinin üzerinde -3.89 

milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Veri sonrsı AUDUSD paritesi %1’e yakın değer kaybetmekte. 

 

EMTİA 

Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan’ın petrol pazarındaki payını korumak amacıyla üretimi kısmayacağı açıklamalarını takip ettik. Öte yandan 

Petrol ihraç Eden Ülkeler Organizayonu (OPEC), bir yıldır hedeflerinin üzerinde üretim gerçekleştirerek arz fazlasını artırmaya devam ediyor. 

Yarın Viyana’da gerçekleştirilecek OPEC toplantısı öncesi petrol fiyatlarındaki baskı devam etmekte. NYMEX’te Batı Teksas türü ham petrol 

59$’dan işlem görürken, Brent petrolü 63.6$ seviyesinde. 

 

4 Haziran Perşembe
Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

14:00 İngiltere Haziran BOE Faiz Kararı %0,50 %0,50

14:00 İngiltere Haziran Varlık Alım Programı(GBP) 375MLR 375MLR

15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları  ● 282BİN



EUR/USD: 1.1245 desteği altına sarkması halinde düzeltme gelebilir! 

 

Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika faizinde 

değişiklik yapmadı. Tahvil alım programının en 

azından Eylül 2016’ya kadar süreceğini ifade eden 

Draghi, önlemlerin %2’lik enflasyon hedefine destek 

olacağını belitti. Yunanistan ile alakalı sorulara ise 

müzakerelerin devam etmesini sebep göstererek 

açıklama yapmaktan kaçındı. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; yükseliş 

momentumu devam eden EURUSD paritesi 1.1245 

desteği üzerinde tutunma çabasında.  Alımların 

artması halinde 1.1393 direncine kadar ivmelenebilir. 

Satış baskısının sürmesi halinde ise ilk destek 20 

günlük ortalamanın bulunduğu 1.1141 seviyesinde. 

Kısa Vade Direnç3 1.1538

Uzun Vade Direnç 2 1.1412

Periyod Direnç 1 1.1333

1 Gün % PİVOT 1.1207

5 Gün % Destek 1 1.1128

Aylık % Destek 2 1.1002

2015 Destek 3 1.0923-7.07

-0.09

2.88

 %Değişim

0.77

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

EURUSD 1.1245 # 1.1140 1.1795 5.88% 58.14 17.70 1.0472 1.1428 24% 22%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



USD/TRY: Yükseliş kanalına geri dönme çabasında! 

USDTRY paritesi, dün sabah saatlerinde ABD 

Dolarındaki zayıf seyre rağmen, 2.67 seviyelerinde 

sakin bir seyir izledi. Ancak Türkiye’den gelen 

TÜFE verisi beklentilerin altında açıklansa dahi 

yıllık bazda %7.91’den %8.09 seviyesine yükseldi. 

Bunun sonucunda Parite’de 2.68’lere doğru 

alımların hızlandığını gördük.  

  

Teknik olarak incelendiğinde; 2.6716 

seviyesinden aldığı destekle ivmelenen USDTRY 

paritesi bugün 2.70’in üzerini test etti. Yükseliş 

kanalına geri dönmesi halinde 2.7183 direncini 

hedefleyebilir. DI+  indikatörü yukarı yönlü ivmesini 

sürdürürken, ADX indikatörü de trendin 

güçlenmeye devam ettiğine işaret etmekte. 

 

 

 

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 2.6934 # 2.6374 2.4127 -8.52% 61.99 23.45 2.5416 2.7384 93% 95%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD

Kısa Vade Direnç3 2.7110

Uzun Vade Direnç 2 2.7011

Periyod Direnç 1 2.6920

1 Gün % PİVOT 2.6821

5 Gün % Destek 1 2.6730

Aylık % Destek 2 2.6631

2015 Destek 3 2.6540-13.38

-0.54

-1.42

 %Değişim

0.62



XAU/USD: Satış baskısı artmakta! 

Dün beklentinin hafif üzerinde gerçekleşen ADP 

özel sektör istihdam verisi sonrası Altın’da satış 

baskısı artmakta. Yine bugün ABD kanadından 

gelecek  haftalık işsizlik başvurularının piyasa 

beklentisinden iyi olması halinde tarım dışı istihdam 

datası öncesi XAUUSD paritesinde satışlar artabilir.  

 

Teknik olarak incelendiğinde; 6 gün boyunca 

yükseliş kanalına geri dönme çabası veren 

XAUUSD paritesi sert satışlarla 1178 desteğine 

doğru geri çekilmekte ve momentumun zayıfladığını 

görmekteyiz. Olası tepki alımlarında yükselişin 

devamlılığı için kanala geri dönüş yapması 

beklenebilir. 

Kısa Vade Direnç3 1208.29

Uzun Vade Direnç 2 1201.93

Periyod Direnç 1 1192.37

1 Gün % PİVOT 1186.01

5 Gün % Destek 1 1176.45

Aylık % Destek 2 1170.09

2015 Destek 3 1160.53-0.48

-0.04

-0.53

 %Değişim

-0.58

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1182.17 # 1200.00 1210.83 0.90% 41.22 12.28 1161.32 1227.34 23% 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. 
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