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FOREX GÖRÜNÜM 

bloomberg, günlük 

bloomberg 

TÜRKİYE 

Dün yurt içinde önemli bir veri açıklaması bulunmazken Euro Bölgesi’nden gelen hizmet PMI ve ABD özel sektör istihdam verilerini takip ettik. 

Beklenti üstü gelen Avrupa verisi ile EUR, USD ve TRY karşısında değer kazanırken, bu hareketin yansıması olarak USDTRY’deki değer kaybı 

Parite’nin 2.6850’lere sarkıp, buradan aldığı destekle gelen tepki alımlarıyla şu sıralar tekrar 2.70 üstünde işlem görmekte.  

 

ABD 

• ADP Research Institute'ın paylaştığı özel sektör istihdamı raporuna göre Nisan ayında 169 bin kişiye istihadam sağlandı (Bloomberg 

konsensüs anketi 185 bin artış olacağı yönündeydi). 

• FED Başkanı Janet Yellen,IMF’in Washington’da düzenlediği panelde yaptığı konuşmasında mevcut düşük faizin istihdam ve büyümeyi 

olumlu etkilediğini ve finansal istikrara yönelik risklerin çok yüksek olmadığını ifade etti. 

 

EURO BÖLGESİ 

• Dün sabah Euro bölgesinden açıklanan PMI verilerinin tümünün (İtalya,İspanya,Almanya) beklenti üstü gelmesiyle Euro tüm piyasada alıcılı 

seyretti. Böylelikle EURUSD 2,5 ayın yükseğine çıktı. 

• IMF, Yunanistan’ın dün yapması gereken ödemeyi yaptığını iletti. 

 

ASYA / PASİFİK 

• Avustralya'da mart ayında % 6.1 olan işsizlik nisan'da % 6.2'ye yükselerek AUD’un değersizleşmesine sebebiyet verdi. 

• Japonya'da Markit/JMMA Bileşik PMI'yı ve Markit Hizmetler PMI'yı hem beklentinin hem de geçen ayın üstünde yükselerek JPY’nin 

değerlenmesine vesile oldu.  

• BOJ para tabanı nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre %35.2 arttı  
 

EMTİA 

• Altın, FED faiz artırığında tahvil faizlerinde sert bir sıçrama olabileceğini kaydetmesinin etkisi ile, ABD'de aylık istihdam verisi öncesi 

düşüşünü genişletti. Şu sırlar ons Altın 1183 desteğine kadar çekilmiş durumda.   

• Petrol, 2 gün üst üste ABD’den gelen beklenti altı hatta negatif ham petrol stoklarıyla yükselişini devam ettirmekte. Brent 69$’a tırmanıp geri 

çekilirken, ham petrol 62,70’lere ulaşıp bir miktar düzeltme görmekte.  
  
 

 

07 Mayıs Perşembe
Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

04:35 Japonya Nisan Markit Hizmet Sektörü PMI  ▪ 48.4

04:35 Japonya Nisan Markit Bileşik PMI  ▪ 49.4

09:00 Almanya Mart Fabrika Siparişleri(Aylık) 1.50% -0.90%

15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 279 BİN 262 BİN



EUR/USD: göstergeler aşırı alım bölgesine girdi! 

Genel olarak baktığımızda dün Euro Bölgesi hizmet 

sektörü PMI verilerinin beklentileri karşıladığını gördük. 

Öte yandan, ABD tarafında düşük ADP istihdam 

verisinin yarın açıklanacak olan tarım dışı istihdam 

beklentilerini de aşağı  çekmesiyle EURUSD paritesinde 

güçlü bir yükseliş ivmesi meydana getirdi. 

 

Teknik olarak baktığımızda; Dün itibariyle 100 günlük 

ortalamasını da yukarı yönlü kıran Parite 1.1393 

direncine yaklaşmakta ve ortalamaları üzerinde kaldığı 

müddetçe yukarı yönlü hareketini sürdürebilir. 

 Ancak RSI indikatörü Parite’de aşırı alım sınırının 

geçildiğini gösteriyor ve düzeltme hareketi olduğu 

taktirde ilk destek olan 1.1245 seviyesine kadar geri 

çekilme beklenebilir. 

 

 

Kısa Vade Direnç3 1.1595

Uzun Vade Direnç 2 1.1482

Periyod Direnç 1 1.1402

1 Gün % PİVOT 1.1289

5 Gün % Destek 1 1.1209

Aylık % Destek 2 1.1096

2015 Destek 3 1.1016-6.17

0.26

1.24

 %Değişim

4.63

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

EURUSD 1.1355 # 1.0920 1.2014 10.02% 71.39 21.05 1.0408 1.1492 25% 25%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



USDTRY: 20 Günlük ortalama üzerinde tutunuyor. 

Dün EURUSD paritesindeki yükselişin USDTRY paritesine 

yansıması sınırlı olsa da Türk Lirası lehine oldu ve 

Parite’de 2.6870 seviyesine kadar bir gevşeme yaşandı. 

Bugün yurt içinde takip edeceğimiz önemli bir veri 

bulunmamakla birlikte ABD haftalık işsizlik başvuları datası 

Dolar Endeksi’nde volatilite yaratabileceğinden günün öne 

çıkan verisi olmakta. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; Tarım dışı istihdam öncesi 

2.6970 desteği üzerinde konsolide olan USDTRY’de 14 

günlük Momentum güçlü bir görünüm sergiliyor.  

 

 Dolar’ı ivmelendirecek bir gelişme olması halinde ilk 

olarak 2.7183 seviyesi hedeflenebilir. Tersi bir gelişme 

halinde ise 20 günlük ortalama olan 2.6886 ve ardından 

2.6716 desteklerine kadar geri çekilme beklenebilir. 

 

 

 

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 2.7092 # 2.6886 2.3650 -12.04% 59.57 35.63 2.4406 2.7642 95% 97%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD

Kısa Vade Direnç3 2.7486

Uzun Vade Direnç 2 2.7346

Periyod Direnç 1 2.7150

1 Gün % PİVOT 2.7010

5 Gün % Destek 1 2.6814

Aylık % Destek 2 2.6674

2015 Destek 3 2.6478-13.70

-0.45

-1.28

 %Değişim

-4.04



XAUUSD: Yatay Kanalın Alt Bandına Yönelmekte. 

Dünkü beklenti altı gelen ADP Özel Sektör İstihdam veri 

etkisinin çok az hissedildiği emtiada asıl etkiyi Yellen’ın 

konuşmaları yaptı. 2008’den beri ABD faizlerinin 0 

seviyesinde tutulmasının finansal istikrar açısından risk 

oluşturmasını istemediklerini belirtmesiyle faiz artışı 

beklentisinin fiyatlanması Dolar Endeksi’nde hissedilince 

Altın’da 10$ aşağıya doğru hareketlendi. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; Tarım Dışı İstihdam 

Öncesi 1178 – 1220 yatay bandında seyrine devam eden 

sarı metal dün, 1192 direncinden geri çekilerek 1183 

desteğine kadar gelmiş durumda.  

 

Aşağı yönlü gidişin devamında 1178 güçlü destek 

durumundayken, olası tepki alımlarında 1192 ve 1198 

takip edilebilir. 

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1183.01 # 1195.12 1220.46 2.12% 45.28 14.35 1155.01 1230.85 24% 8%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD

Kısa Vade Direnç3 1205.45

Uzun Vade Direnç 2 1201.59

Periyod Direnç 1 1196.10

1 Gün % PİVOT 1192.24

5 Gün % Destek 1 1186.75

Aylık % Destek 2 1182.89

2015 Destek 3 1177.40-0.39

-0.61

0.13

 %Değişim

-2.32



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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