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FOREX GÖRÜNÜM 

bloomberg, günlük 

TÜRKİYE 

Dün Türkiye’de Mayıs ayı TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru 100.82 düzeyinde açıklandı. Veri öncesi ve sonrasında USDTRY paritesi oldukça 

volatil bir seyir izledi. Avrupa seansı’nda 2.70’in üzerini test eden parite, Amerika seansı’nda 2.65’li seviyelere kadar geriledi. 

 

ABD 

• 30 Mayıs’ta biten haftada işsilik başvuruları 8 bin azalarak 276 bin düzeyinde gerçekleşti. Bu durum ABD istihdam piyasasının büyümedeki 

yavaşlamaya rağmen sağlam olduğunu gösterdi. Veri sonrası Dolar Endeksi’nde yukarı yönlü ivmelenme meydana gelse de kalıcı bir 

yükseliş yaratamadı. 

• Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) yapılan açıklamada, ABD Merkez Bankası FED'in faiz artışını 2016'nın ilk yarısına ertemesi gerektiği 
ifade edildi.  

 

EURO BÖLGESİ 

• İngiltere Merkez Bankası (BOE), piyasa beklentisine uygun şekilde politika faizini %0.5, varlık alım programını 375 milyar sterlin’de sabit 

bıraktı. 

• Almanya’da Nisan ayı fabrika siparişleri sert bir yükselişle %1.4 düzeyinde gerçekleşti (beklenti:%0.5). 

 

ASYA / PASİFİK 

Japonya’da Nisan ayı Öncü Göstergeler Endeksi, piyasa beklentisine paralel olarak 106.0’dan 107.2 düzeyine yükseldi. 

 

 

EMTİA 

Bugün gerçekleştirilecek OPEC toplantısı öncesi,  üyelerin üretim miktarını kısmayacağına yönelik beklentilerle petrol fiyatları değer 

kaybetmeye devam ediyor.  Brent petrolü 61.66 $ düzeyindeyken, Batı Teksas türü ham petrol 57.54 $’dan işlem görüyor. 

 

 

 
5 Haziran Cuma

Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

12:00 Euro Bölgesi 1.Çeyrek GSYH(Final) %0,4 %0,4

15:30 ABD Mayıs Tarım Dışı İstihdam 226BİN 223BİN

15:30 ABD Mayıs İşsizlik Oranı %5,4 %5,4

19:30 New York FED Başkanı William Dudley, ekonomi ve para politikası üzerine bir konuşma yapacak.    bloomberg 



EUR/USD: 1.1393 direncini aşmakta zorlanıyor! 

Yunanistan, bugün IMF’e ödemesi gereken 300 

milyon euroluk borcu ödemeyeceğini bildirerek 

Haziran ayındaki tüm ödemelerini ay sonunda yapma 

talebinde bulundu. Almanya Başbakanı Merkel’in de 

anlaşmadan uzak olduklarına yönelik açıklamaları 

EURUSD rallisini bir miktar kısıtlamış görünüyor. Öte 

yandan bugün açıklanacak olan Euro Bölgesi GSYH 

verisi de parite üzerinde etkili olabilir. 

 

Teknik olarak incelendiğinde;  Dünkü ralliyle 

1.1393 direncine yaklaşan EURUSD paritesi 

Yunanistan gelişmeleriyle hız kesmiş görünüyor. 

Bugün 1.1245 desteğinin altına sarkan Parite, tepki 

alımlarıyla bir miktar toparlansa da 20 günlük 

ortalamanın bulunduğu 1.1144 seviyesini kırması 

halinde 1.1036 seviyesine kadar geri çekilebilir. 

Kısa Vade Direnç3 1.1519

Uzun Vade Direnç 2 1.1449

Periyod Direnç 1 1.1369

1 Gün % PİVOT 1.1299

5 Gün % Destek 1 1.1219

Aylık % Destek 2 1.1149

2015 Destek 3 1.1069-7.12

-0.43

2.30

 %Değişim

0.34

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

EURUSD 1.1239 # 1.1144 1.1786 5.76% 57.17 18.32 1.0493 1.1433 24% 22%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



USD/TRY: 2.70  seviyesinde tutunamıyor! 

 

Dün 2.7072 seviyesini test eden USDTRY paritesi 

günü 2.6676’dan kapattı ve bugün de sınırlı bir 

aralıkta dalgalanıyor. 1 günlük değişime 

bakıldığında Türk Lirası gelişen ülke para birimleri 

içinde Dolar’a karşı %1.48’lik getiriyle en güçlü para 

birimi durumunda. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; 2.6611-2.6915  

arasında konsolide olan Parite dün gerçekleştirdiği 

sert yükselişin ardından 2.6716 desteğinin altına 

sarktı. Ancak momentumun güçlenmeye devam 

ettiğini belirtmeliyiz ve tepki alımları gelmesi halinde 

yeniden 2.6970 direncine doğru ivmelenebilir. 

Yönün negatife dönmesi halinde ise ilk destek 

2.6481 seviyesinde. 

 

 

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 2.6722 # 2.6348 2.4151 -8.34% 56.32 24.25 2.5421 2.7381 89% 93%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD

Kısa Vade Direnç3 2.7444

Uzun Vade Direnç 2 2.7256

Periyod Direnç 1 2.6961

1 Gün % PİVOT 2.6773

5 Gün % Destek 1 2.6478

Aylık % Destek 2 2.6290

2015 Destek 3 2.5995-12.57

-0.22

-0.35

 %Değişim

1.43



XAU/USD: 1178 desteğinin altında satıcılı seyir sürebilir! 

Dün, beklentinin hafif altında gelen ABD haftalık 

işsizlik başvurularıyla satış baskısı artan XAUUSD 

paritesi için bugün açıklanacak olan ABD tarım dışı 

istihdam datası önem arz etmekte. Verinin piyasa 

beklentisinden iyi olması halinde Parite’de yüksek 

volatilite yaşanabilir. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; Düşüş kanalının 

üst bandından gördüğü dirençle geri çekilen 

XAUUSD paritesinde satış baskısı artmakta. 1778 

desteğinin de altına sarkan Parite tepki alımları 

durumunda 1191 seviyesine kadar ivmelenebilir. 

Bununla birlikte MACD indikatörü satım sinyaline 

yaklaşmakta.   

Kısa Vade Direnç3 1199.61

Uzun Vade Direnç 2 1193.68

Periyod Direnç 1 1184.89

1 Gün % PİVOT 1178.96

5 Gün % Destek 1 1170.17

Aylık % Destek 2 1164.24

2015 Destek 3 1155.45-0.89

0.11

-1.10

 %Değişim

-1.39

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1177.54 # 1199.15 1210.25 0.93% 39.50 13.26 1162.39 1226.71 21% 7%

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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