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FOREX GÖRÜNÜM 

TÜRKİYE 

• Dün yurt içinde açıklanan aylık bazda enflasyon verisi yüzde 0,09 ile piyasa beklentisinin hafif altında kalırken, yıllık bazda enflasyon ise %7.20'den 

%6.81'e geriledi. Ayrıca Haziran ayında 49,0 olarak ölçülen imalat PMI, Temmuz ayında iyileşme göstererek 50,1'e yükseldi ve üçüncü çeyreğin 

başlangıcında Türk imalatçıları için ticaret koşullarının genel anlamda istikrara kavuştuğuna işaret etti. 

• Koalisyon görüşmelerinde son kez bir araya gelinirken, görüşme sonrasında herhangi bir açıklama yapılmaması piyasada erken seçim söylemlerini tekrar 

gündeme getirmektedir. Sonuç olarak dün USDTRY, enflasyon verileriyle 2.77’nin altına sarksa da beklenti üzeri ABD verileri ve koalisyon fiyatlamalarıyla 

birlikte tekrar 2.78’in üzerine çıktı.  

 

ABD 

• Haziran ayında kişisel gelirler aylık bazda %0,4 artış gösterirken (beklenti: %0,3), harcamalardaki artış %0,2 oldu (beklenti: %0,2). ISM İmalât Endeksi  

52,7 ile beklentilerin altında kaldı(beklenti: 53.7, önceki: 53.5). İmalât sanayi PMI endeksi ise 53.8 ile beklentilere paralel geldi. Dün açıklanan veriler karışık 

gelse de, ekonomik aktiviteye ilişkin göstergeler olumlu sinyal göndermeye devam ediyor. 

• Bugün 17:00’de Haziran ayı fabrika siparişleri verileri açıklanacak. 

 

EURO BÖLGESİ 

• Almanya ve Euro Bölgesi İmalât PMI verileri beklentilerin üzerinde geldi ve büyümeye ilişkin umutları artırdı. 

• Atina Borsası 5 haftalık kapanışın ardından dün %22.9 düşüşle açıldı. Bankacılık sektöründe %30’un üzerinde değer kaybı yaşandı. İmalât verileriyle 1.10’a 

doğru ilerlemekte olan EURUSD Yunanistan finansal piyasalarındaki bu olumsuz tablonun da etkisiyle 1.0930 seviyelerine kadar geri çekildi.   

 

ASYA/PASİFİK 

• Avustralya Merkez Bankası (RBA) faiz oranlarını değiştirmedi. Yapılan açıklamada düşük faizlerin kredi ve harcamaları desteklediğini fakat ekonominin 

halâ ortalamanın altında büyüdüğü belirtildi. 

• Avustralya ticaret dengesi  ve perakende satışlar verileri de beklentilerden iyi geldi. Bunun sonucunda AUDUSD paritesi sert bir yükseliş gerçekleştirdi. 

 

EMTİA  

• Dün ABD tarafında kişisel gelir ve kişisel harcamalar beklentiler düzeyinde  kaldı. Ayrıca sabah saatlerinde Çin'den gelen PMI verisinin beklentilerin 

aşağısında kalması da Altın’ın satış baskısında kalmaya devam etmesine vesile oldu. 

• İran Petrol Bakanı Zanganeh, ülkenin petrol üretimini uluslararası yaptırımların kaldırılmasından bir hafta sonra artırabileceğini söyledi. İran Haber Ajansı'na 

göre İran yaptırımların kaldırılmasından sonra bir hafta içinde üretimi günlük 500 bin varil ve bir ay içinde 1 milyon varil artırabilir. İran'a yönelik üretim 

tahminleri de dün petrole yeni bir satış dalgası getirdi. 
 
 

 

bloomberg 

4 Ağustos Salı

Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

17:00 Haziran Fabrika Siparişleri(Aylık) %1,7 -%1,0



EUR/USD: Parite Yönsüz Seyretmekte   

  

 

Euro Bölgesi’nde Ağustos ayı İmalat Sektörü PMI, 

piyasa beklentisinin hafif üzerinde gerçekleşti. 

Verinin pariteye etkisi sınırlı kalırken, EURUSD 

1.0940- 1.10 aralığında sıkışık bir seyir izlediği 

günü 1.0951 seviyesinden kapattı. Bugüne hafif 

alımlarla başlayan Parite için Euro Bölgesi 

Haziran ÜFE ve ABD Fabrika Sipariş verileri yön 

belirleyici olabilir. 

 

Teknik olarak incelendiğide; yönsüz bir seyir 

izleyen Parite’de tepki alımları zayıf kalmakta, 

ancak 20 günlük ortalamanın kırılması halinde 

1.10’lu seviyeler hedeflenebilir. Olası düşüşlerde 

ise 1.0890 altında 1.0847 desteği izlenebilir. 
 
  



USD/TRY: 2.7653 Desteği Üzerinde Konsolide Oluyor  

TÜİK’in açıkladığı verilere göre TÜFE, Temmuz 

ayıda piyasa beklentilerini aşarak %0.09 

düzeyinde gerçekleşti. 2.76’lı seviyelerden işlem 

gören USDTRY veri sonrası yönünü yukarı çevirdi. 

ABD kanadından genel olarak beklentileri 

karşılayan PMI ve kişisel gelir datalarıyla birlikte 

ivmelenen Parite, günü 2.7808 seviyesinden 

kapattı. 

 

Teknik olarak incelendiğide; 2.7780 desteğinin 

altına sarkan Parite’de RSI görünümü 

zayıflamakta. 2.7653 desteğinin kırılması halinde 

2.7329 deteğine doğru satışlar artabilir. Olası 

yukarı yönlü hareketlerde ise 2.7971 seviyesi 

üzerinde 2.8096 direnci takip edilebilir. 

 



XAU/USD: Satış Baskısı Sürmekte  

Genel olarak FED’in faiz artırımına yaklaştığına 

yönelik beklentiler Altın’daki fiyatlamayı negatif 

etkilemeye devam ederken, dün piyasa beklentisini 

karşılayan ABD verileri, değerli metaldeki satış 

baskısını artırdı. Kapanışını 1086 dolar düzeyinde 

gerçekleştiren Parite’de bugün açıklanacak ABD 

Fabrika Siparişleri verisi bir miktar volatilite 

yaratabilir. 

 

Teknik olarak incelendiğide; 1086 desteği 

üzerinde tutunma çabası süren Parite için RSI 

indikatörünün görünümü iyileşmekte. Ancak kısa ve 

uzun vadede yönün negatif olması sebebiyle yukarı 

yönlü tepkilerin teyidi açısından 1110 direnci 

üzerindeki kapanışlar beklenebilir. Satıcılı seyrin 

devamı halinde 1082 ve 1077 destekleri öne 

çıkarken, olası tepki yükselişlerinde ise 1101 ve 

1110 dirençleri takip edilebilir. 

 



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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