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FOREX GÖRÜNÜM 

TÜRKİYE 

Yurtiçinde veri akışının sakin olduğu günde Türkiye koalisyon görüşmelerine odaklandı. Bugün  de  görüşmeleri yürüten heyetler Başbakan ile görüşecek. Gün 

içerisinde koalisyon sürecine yönelik açıklamalar USDTRY’de oynaklığa neden olabilir. 

 

ABD 

• Dün ABD'de ADP tarım dışı istihdam verisi 185 bin ile piyasa beklentilerinin altında kaldı. Buna karşılık ISM imalat PMI verisinin 10 yılın en hızlı büyümesini 

gerçekleştirmesiyle birlikte Dolar Endeksi de 98’in üzerine çıktı. 

• Bugün ABD'de işsizlik başvuruları verisi açıklanacak. 

 

EURO BÖLGESİ 

• Euro Bölgesi’nde ise dün açıklanan hizmet sektörü PMI verilerinin beklentilerin bir miktar üzerinde geldiğini gördük. Almanya’da 53,8 (beklenti: 53,7) ve 

Euro Bölgesi’nde 54 olan endeks (beklenti: 53,8), hizmet sektörü aktivitesi adına olumlu sinyal gönderdi. Perakende satış verilerinin ise beklentilerin altında 

kalması tüketime ilişkin beklentilerde hayal kırıklığı yarattı. Sabah vakti açıklanan Almanya fabrika siparişleri verisi  aylık %2 artışla (beklenti %0.3) 

beklentilerin çok üzerinde geldi. EURUSD paritesinin ilk tepkisi aşağı yönlü oldu. 

• İngiltere'de hizmet PMI 57,4 ile beklentilerin altında açıklandı. Veri ardından GBPUSD 1.56’nın aşağısına sarktı. Bugün İngiltere'de haber akışı yoğun 

olacak. Öncelikle Haziran ayına ilişkin sanayi üretimi datası takip edilecek ilk veri olarak izlenecektir. Fakat asıl önemli olan öğleden sonra BOE'nin 

açıklayacağı enflasyon raporu ve faiz oranı kararlarıdır. Aynı zamanda para piyasası toplantı tutanakları ve başkan Carney'in konuşması da dikkatle takip 

edilecektir. 

 

ASYA/PASİFİK 

Avustralya’da Temmuz ayında istihdamın yükselmesine rağmen işsizlik oranının yükselmesi AUDUSD’nin gerilemesinde etkili oldu. 

 

 

EMTİA  

• ABD'de ADP tarım dışı istihdam verisi beklentilerin altında kalırken; ISM imalat PMI verisinin 10 yılın en hızlı büyümesini gerçekleştirmesi  doları yeniden 

destekledi. Verilerin ardından 1082 – 1092 bandında dalgalanan Altın , uzun vadeli satış baskısı altında  kalmaya devam etmekte.  

• Dün ABD'de ham petrol stok verileri açıklandı. Ham petrol stokları haftalık bazda 4 milyon 407 bin varil azaldı. Buna karşılık ABD'de toplam stoklar 5 yılın 

mevsimsel ortalamalarının üzerinde kalmaya devam ediyor. Petrolde genel eğilim aşağı yönlü olmakla beraber satış baskısı devam etmektedir. 
 

 

bloomberg 



EUR/USD: 20 Günlük Ortalama Altındaki Yükseliş Denemeleri  Yetersiz  Kalmakta 

  

 

Dün hareketli bir veri akışına sahip olan Parite’de 

Euro Bölgesi verileri zayıf kalırken, volatilite 

yaratan gelişmeler ABD kanadından geldi. 

15:15’te açıklanan ADP özel sektör rakamları 

sonrası EURUSD 1.0884’ten 1.0913 seviyesine 

yükselirken, 17:00’de açıklanan beklenti üstü ISM 

İmalat Dışı Endeks, Parite’yi 1.0903 seviyesinden 

1.0855 düzeyine çekti. Bu sabah açıklanan 

Almanya fabrika siparişleri verisi beklentinin 

oldukça üzerinde olmasına karşın, EURUSD 

paritesinde kayda değer bir  pozitif etki yaratmadı. 

 

Teknik olarak incelendiğide; 1.0898 

seviyesinden tepki gören Parite’de RSI görünümü 

olumlu iken, 20 günlük ortalamanın aşılması 

halinde 1.0990 direnci test edilebilir. Olası geri 

çekilmelrde ise 1.0847 desteği altında 1.0809 

seviyesine doğru satışlar gelebilir. 
 
  

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

EURUSD 1.0901 # 1.0966 1.1411 4.06% 43.76 14.64 1.0779 1.1407 15% 13%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD

Kısa Vade Direnç3 1.1056

Uzun Vade Direnç 2 1.1010

Periyod Direnç 1 1.0941

1 Gün % PİVOT 1.0895

5 Gün % Destek 1 1.0826

Aylık % Destek 2 1.0780

2015 Destek 3 1.0711-9.88

0.29

-0.07

 %Değişim

-1.54



USD/TRY: 2.77 Seviyesini Aşağı Yönlü Kırmakta Zorlanıyor  

Dün yurt içinde veri takvimi sakinken, ABD 

kanadında öncelikle ADP özel sektör istihdam 

rakamları takip edildi. Piyasa beklentisinin oldukça 

altında kalan istihdam verileri sonrası USDTRY 

paritesi sert bir düşüşle 2.77’li seviyeleri test 

ettikten sonra ISM İmalat Dışı Endeks sonrası 

tekrar 2.78’in üzerini gördü. 

 

Teknik olarak incelendiğide; 2.7780 desteği 

üzerinde tutunmaya devam eden Parite, bugün bir 

miktar satış baskısıyla karşılaştmakta ve bu 

seviyenin kırılması halinde 2.7653 desteğine 

doğru satışlar gelebilir. 2.7780 seviyesi üzerindeki 

kapanışların sürmesi halinde ise 2.7971 direncine 

doğru bir hareketlenme beklenebilir. 

 

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 2.7880 # 2.7231 2.5200 -7.46% 65.33 37.46 2.5784 2.8004 97% 98%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD

Kısa Vade Direnç3 2.8223

Uzun Vade Direnç 2 2.8078

Periyod Direnç 1 2.7999

1 Gün % PİVOT 2.7854

5 Gün % Destek 1 2.7775

Aylık % Destek 2 2.7630

2015 Destek 3 2.7551-16.19

0.14

-0.05

 %Değişim

-4.01



XAU/USD:  1080-1100  Arasında Sıkışmakta 

ABD'de ADP tarım dışı istihdam verisi beklentilerin 

altında kalırken; ISM imalat PMI verisinin 10 yılın 

en hızlı büyümesini gerçekleştirmesi  doları 

yeniden destekledi. Verilerle birlikte 1082 – 1092 

bandında dalgalanan Altın, uzun vadeli satış 

baskısı altında  kalmaya devam etmekte. Bugün 

özelinde ise  Altın fiyatlarında volatilite 

yaratabilecek gelişmelerden biri ABD haftalık 

işsizlik başvuruları olarak öne çıkmakta. 

 

Teknik olarak incelendiğide; 1086 desteği 

üzerindeki konsolidasyonu süren değerli metal için 

tepki yükselişleri halinde 1101 ve 1110 dirençleri 

takip edilebilir. Kısa, orta ve uzun vadede yönün 

negatif olması sebebiyle yukarı yönlü tepkilerin 

teyidi açısından 1110 direnci üzerindeki kapanışlar 

beklenebilecekken; 1086 desteğinin kırılması 

halinde 1082 ve 1077 seviyeleri hedeflenebilir. 

 

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1085.63 # 1111.84 1191.56 7.17% 23.30 54.89 1079.98 1241.20 3% 1%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD

Kısa Vade Direnç3 1100.90

Uzun Vade Direnç 2 1096.75

Periyod Direnç 1 1091.39

1 Gün % PİVOT 1087.24

5 Gün % Destek 1 1081.88

Aylık % Destek 2 1077.73

2015 Destek 3 1072.37-8.66

-0.09

-0.42

 %Değişim

-7.43



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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