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FOREX GÖRÜNÜM 

bloomberg, günlük 

TÜRKİYE 

Cuma sabahı TÜİK'in açıkladığı TÜFE verilerine göre gıda fiyatlarındaki normalleşmeyle yıllık enflasyon oranı %7.2'ye düştü ve Türk 

Lirası geçtiğimiz hafta Dolar’a karşı %0.29 değer kazanarak gelişen ülkeler içinde en çok değer kazanan dördüncü para birimi oldu. 

Pazar günü gerçekleştirilen Yunanistan referandumundan çıkan ‘Hayır’ cevabının ise piyasalarda bir miktar belirsizlik yaratması 

USDTRY paritesini bu sabah 2.71’in üzerine taşırken, parite şu sıralarda 2.70’in altında kalıcı olma çabasında. 

 

ABD 

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde ‘Kurtuluş Günü’ nedeniyle önemli bir haber akışı takip edilmezken ABD’de bugün PMI verileri ön 

plana çıkmakta. Avrupa kanadındaki gelişmelerin de etkisiyle Dolar Endeksi’nde yukarı yönlü bir hareketlenme görülmekte. 

 

EURO BÖLGESİ 

• Yunan halkı, kreditörlerin kemer sıkma talebine %61 oy oranı ile ‘Hayır’ cevabı verdi. Referandumdan çıkan sonuç sonrası Merkel ve 

Hollande  Euro Bölgesi liderlerine zirve çağrısında bulundular ve Yunanistan Maliye Bakanı Yannis Varoufakis, bugün itibariyle 

görevinden istifa ettiğini açıkladı. Gelişmeler sonrası EURUSD paritesinde 1.09’lu seviyeler test edildi. 

• Almanya’da düzeltilmiş fabrika siparişleri verisi Mayıs ayında beklentilerinden daha düşük bir gerileme kaydederek %0.2 azalış 

kaydetti. Verinin açıklandığı sıralarda EURUSD paritesine etkisi aşağı yönlü oldu.  

 

EMTİA 

Pazar günü yapılan Yunanistan referandumunda, halkın kreditörlerin şartlarını reddetmesi XAUUSD paritesini en yüksek 1175 

seviyesine taşırken, Dolar’daki değer kazancının pariteyi tekrar 1167 desteğine çektiği görülmekte. 

bloomberg 

6 Temmuz Pazartesi
Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

16:45 Haziran Markit Hizmet Sektörü PMI 54,9 54,8

16:45 Haziran Markit Bileşik PMI  ● 54,6



EUR/USD:Referandum Sonrası Dalgalı Seyrediyor. 

Dün yapılan Yunanistan referandumunda ‘Hayır’ 

kararı çıkmasının ardından Euro, sert bir şekilde 

düşüşe geçti. Aşağı yönlü fiyat boşluklu açılan parite, 

1.0970’le Haziran’dan bu yana en düşük seviyeyi 

görmesinin ardından 1.1085 seviyelerine kadar 

yükselmiş durumda.  

  

Teknik olarak incelendiğinde; Yunanistan 

referandumu sonrası paritede satış baskısı artmış 

gözükmekte. 1,0950’nin altında önce 1,0900 ve 

arkasından 1,0860 desteğine kadar düşüşler 

görülebilir. Yukarıda ise 1,1080 direncinin üzerinde 

1,1160 direncine doğru yükselişler görülebilir. 

 

 

Kısa Vade Direnç3 1.1186

Uzun Vade Direnç 2 1.1152

Periyod Direnç 1 1.1133

1 Gün % PİVOT 1.1099

5 Gün % Destek 1 1.1046

Aylık % Destek 2 1.1027

2015 Destek 3 1.0950-8.64

-0.54

-1.42

 %Değişim

-1.59

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

EURUSD 1.1053 # 1.1220 1.1608 3.46% 42.07 15.54 1.0708 1.1516 19% 17%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



USD/TRY: 2.7180 Direncinden Tepki Görmekte. 

Yunanistan’dan gelen ‘Hayır’ kararı sonrası değer 

kaybeden Euro’nun etkisiyle güçlenen Dolar, paritenin 

geçen hafta olduğu gibi bu hafta da sert bir hareketle 

yukarı yönlü fiyat boşluğuyla açılmasına sebep oldu. 

Parite 2.7177 ile açıldıktan sonra tekrar 2.70’in altına 

doğru geri lemiş durumda. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; sıkışan üçgen 

formasyonunu yukarı yönlü kırarak güne başlayan 

parite, 2.7180’den tepki görerek 2.70’e doğru 

gerilemiş durumda. Geri çekilmenin devamında 

2,7000 desteğinin altında 2,6850 seviyesine kadar 

gerileme görülebilecekken, yukarı yönlü hareketlerde 

2.7150 direnci geçilirse eğer, 2.73’ü takip edebiliriz. 

 

Kısa Vade Direnç3 2.7150

Uzun Vade Direnç 2 2.7072

Periyod Direnç 1 2.7008

1 Gün % PİVOT 2.6890

5 Gün % Destek 1 2.6954

Aylık % Destek 2 2.6836

2015 Destek 3 2.6772-13.37

-0.26

0.03

 %Değişim

2.28

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 2.6965 # 2.6998 2.4668 -8.63% 52.82 20.02 2.5904 2.7628 84% 89%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



XAU/USD: Yunanistan ile Artarken, Dolar  ile Dengelendi! 

Yunan halkı haftasonu gerçekleştirilen referandumda, 

kurtarma paketi için talep edilen kemer sıkma 

tedbirlerine "Hayır" dedi ve bu durum, 

ülkenin Euro Bölgesi'nden ayrılacağına ilişkin 

spekülasyonları güçlendirdi. Bununla birlikte Asya 

seansı başlarında Altın’a olan talep artarken, son 

olarak Dolar’ın da referandum sonuçları sonrası güç 

kazanmasıyla Altın, değer kazancını koruyamadı. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; Geri çekilmenin 

devamı halinde 1165 desteği aşağı yönlü kırılırsa 

şayet, 1154 desteğine doğru sert bir düşüş 

yaşanabilir. Yukarıda ise günün açılış seviyesi olan 

1173 direnci geçilirse 1180 ve 1187 seviyeleri test 

edilebilir. 

 

Kısa Vade Direnç3 1178.52

Uzun Vade Direnç 2 1174.39

Periyod Direnç 1 1171.54

1 Gün % PİVOT 1167.41

5 Gün % Destek 1 1164.56

Aylık % Destek 2 1160.43

2015 Destek 3 1157.58-1.73

-0.11

-0.95

 %Değişim

-0.43

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1167.85 # 1179.28 1203.84 2.08% 41.00 11.81 1160.40 1220.20 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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