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TÜRKİYE 
Yurtiçinde bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Davutoğlu’na hükümeti kurma yetkisi verecek ve koalisyon görüşmeleri resmen başlayacak. Dün 

TL gelişmekte olan diğer ülke para birimlerinden pozitif ayrışırken endekste yüzde 1.41 yükseliş görüldü. 

 

ABD 
Dün açıklanan Hizmet sektörü ve Bileşik PMI verilerinin beklentiler dahilinde gelse de, piyasa ISM İmalât dışı PMI verisinin beklenti altında gelmesini 

fiyatlamış ve neticesinde Dolar Endeksi’nde kayda değer bir geri çekilme olmuştur. Bugün ABD’de veri akışı sakin olmakla birlikte ticaret açığı verisi 

takip edilecek. 

 

EURO BÖLGESİ 
• Dün istifasını açıklayan Yunan Maliye Bakanı Varoufakis’in yerine Çakalotos atandı. 

• Avrupa Merkez Bankası, acil likidite desteğini değiştirmeme kararı aldıktan sonra Yunanistan bankalarının kapalılık halinin devam etmesi 

beklenmekte.  

• Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Hollande görüşmesinden ise ‘müzakere kapısının açık olduğu, ancak Yunan hükümetinin bu 

hafta bazı öneriler ortaya koyması gerektiği’ mesajı çıktı.  

• Bu sabah açıklanan Almanya sanayi üretimi verisi ve S&P’den gelen Yunanistan borçlarını ödeyemediği için bu hafta temerrüde düşebileceği  

açıklamasının da etkisiyle EURUSD’de bir miktar geri çekilme yaşanmakta.  

• Bugün 14:00’te Euro Bölgesi maliye bakanları ve 19:00’da Euro bölgesi liderleri zirvesi dikkatle takip edilecek. 

 

ASYA / PASİFİK  
Avustralya Merkez Bankası(RBA) faizi değiştirmeyerek %2'de bıraktı. RBA’nın yaptığı açıklamada Avustralya Doları’nın daha fazla değer 

kaybedebileceği, hatta bunun gerekli olduğu iletildi. Bunun sonucunda AUDUSD’deki geri çekilme devam etmekte. 

 

EMTİA 
• Hafta sonu Yunanistan’da yapılan referandumdan “hayır” oyunun çıkmasıyla birlikte geçen hafta başında olduğu gibi güvenli varlık fiyatlamasıyla 

birlikte değerlenen Altın, gün içerisinde 1173 direncini test etti fakat bu seviyelerden gelen kar satışlarıyla birlikte geriledi.   

• Geçen hafta gerilemesi beklenen stokların artış göstermesi, Yunanistan endişelerinin riskli varlıklardan kaçışı getirmesi ve Çin’de finansal istikrara 

ilişkin endişelerin artmasıyla birlikte haftanın ilk işlem gününde Brent ve WTI petrolde sert satışlar geldi. Bugün son günü olan İran ve Batı Bloğu 

ülkeleri arasındaki müzakereler yakından takip edilecek. 
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EUR/USD: Eurogroup Öncesi Satış Baskısı Artmakta! 

Referandum sonrası Yunanistan hükümetinden yeni 

bir anlaşma teklifi talep edilirken, Avrupa Merkez 

Bankası (ECB),  likidite sorunu devam eden Yunan 

Bankaları için acil likidite desteğini değiştirmeme 

yönünde karar aldı.  Bugün TSİ 14:00’te yapılacak 

olan Eurogroup toplantısından çıkacak sonuçlar 

Parite’nin yönü açısından oldukça önemli. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; Düşüş kanalı içindeki 

hareketini sürdüren EURUSD paritesinde RSI 

indikatörü zayıf bir görünüme işaret etmekte. 

Parite’nin 1.1036 desteğini kırması halinde 1.0847 

seviyesine kadar geri çekilmesi beklenebilir.  

Eurogroup toplantılarından Euro lehine olumlu bir 

gelişme çıkması halinde ise ilk olarak 1.1136 

bölgesine doğru alımlar gelebilir. 

 

 



USD/TRY: 50 Günlük Ortalamasından Destek Görüyor. 

Yunanistan referandumunun ardından haftaya 2.7180 

seviyesinden başlayan parite, gördüğü kar satışlarıyla 

sert bir gerileme kaydetti. Pazar gününden itibaren 

Yunanistan gündeminin ön plana çıkmasına karşın,  

yurt içindeki gelişmeler paritede yön belirleyici unsur 

olarak kalmaya devam etmekte. Bugün ABD 

kanadından gelecek dış ticaret dengesi rakamları 

Dolar’da bir miktar volatilite yaratabilir. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; Yükseliş trendinin 

altına sarkan parite 50 günlük ortalamasının 

bulunduğu 2.6726 seviyesi üzerinde tutunma 

çabasında. Bu seviyenin altına sarkması halinde 

2.6675 desteğini hedefleyebilir. 20 günlük 

ortalamanın aşılması durumunda ise tekrar 2.7183 

direncine doğru hareketlenebilir. 

 



XAU/USD: 1170 Seviyesini Aşmakta Zorlanıyor. 

Yunanistan referandumu sonrası haftanın ilk işlem 

gününde en yüksek 1175 seviyesini test eden 

XAUUSD paritesinde Dolar Endeksi’ndeki yükselişin 

de etkisiyle satış baskısının sürdüğü görülmekte. 

Bugün 14:00’te gerçekleştirilecek Eurogroup ile ilgili 

gelişmeler Altın fiyatlamaları açısından ön plana 

çıkabilir. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; 1170 dolar seviyesi 

üzerinde kalıcı olamayan Altın’da yükseliş hareketleri 

başarısız olmakta. Kısa vadeli ortalamalarının oldukça 

altında işlem gören değerli metalin 1167 desteğini 

kırması halinde 1154 seviyesine sarkması 

beklenebilir. Yükseliş denemelerinde ise öncelikle 

1178 direnci üzerine yerleşmesi beklenebilir. 

 



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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