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FOREX GÖRÜNÜM 

TÜRKİYE 

• Dün yurt içinde veri gündemi sakinken koalisyon görüşmeleri takip edildi. Başbakan Davutoğlu ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Pazartesi günü 

yapacağı görüşmeye ilişkin haberlerle birlikte USDTRY paritesi 2.77’li seviyeleri gördü. 

• Moody’s’in bugün Türkiye’ye ilişkin ‘Ülke Görünüm Raporu’nu açıklaması bekleniyor. 

 

ABD 

• Haftalık işsizlik başvuruları 1 Ağustos ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 3 bin kişi artarak 270 bine yükseldi. Piyasalarda beklenti başuruların 4 

bin kişi artarak 271 bin olacağı yönündeydi. Son 40 yılın en düşük seviyelerinde seyreden işsizlik rakamları, istihdam piyasasındaki güçlenmenin sinyalini 

verdi. Veri sonrası Dolar Endeksi 98.16 ile gün içi en yüksek seviyesini gördü. Sonrasında satış baskısına maruz kalan Endeks, günü 97.83 düzeyinde 

tamamladı. 

• Bugün özelinde öne çıkan veriler tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı olarak karşımıza çıkmakta. 

 

EURO BÖLGESİ 

• İngiltere Merkez Bankası (BOE), politika faizini piyasa beklentisi doğrultusunda 8’e karşı 1 oy ile %0.50 düzeyinde sabit bıraktı. Varlık Alım Programını da 

değiştirmeyerek 375 milyar sterlin düzeyinde bırakan BOE, bu yıl için büyüme tahminini yüzde 2.5'ten yüzde 2.8'e çıkardı.  Kararın ardından GBPUSD 

paritesinde aşağı yönlü bir hareket oldu.  Öte yandan, sanayi üretimi Haziran ayında %0.4 daraldı. Piyasa beklentisi ise %0.1 artış olacağı yönündeydi. 

• Almanya’da Haziran ayı sanayi üretimi beklentilerin altında -%1.4 düzeyinde açıklandı. 

 

ASYA/PASİFİK 

Japonya Merkez Bankası (BOJ), politika faizini ve parasal teşvik tutarını piyasa beklentisine uygun olarak sabit bıraktı. Merkez Bankası Başkanı Kuroda, karar 

sonrası yaptığı açıklamasında ihracat ve sanayi üretimindeki zayıflığın geçici olduğunu, tüketimdeki yavaşlamanın mevsimsel faktörlere bağlı olduğunu ifade 

etti. Öte yandan Kuroda, enflasyonun 2016 yılının ilk yarısında %2 seviyesini göreceğine ilişkin tahminini de yeniledi. Gelişmelerle birlikte Yen’de sınırlı bir 

değer kaybı görülmekte. 

 

EMTİA  

1086 -1100 yatay aralığındaki seyrini sürdüren Altın için gözler bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi ve işsizlik raporunda. FED'in faiz artırımı için 

zamanlaması konusunda piyasa beklentilerinin Eylül ve Aralık tarihlerinde %50-%50 ayrışmış durumda olması sebebiyle istihdam verilerindeki herhangi bir 

sapma XAUUSD paritesinde sert volatilite yaratabilir. 
 

 

7 Ağustos Cuma
Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

10:00 Haziran Sanayi Üretimi(Arındırılmış Aylık) %0,8 -%2,0

15:30 Temmuz Tarım Dışı İstihdam 225 BİN 223 BİN

15:30 Temmuz İşsizlik Oranı %5,3 %5,3

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's Türkiye için 'Ülke Görünüm' raporunu açıklayacak. bloomberg 



EUR/USD: Tarım Dışı İstihdam Öncesi Satış Baskısı Devam Etmekte. 

  

 

 

Dün sabah Almanya fabrika siparişleri beklentinin 

odukça üzerinde geldi. Öğleden sonra da 

ABD’den geçen haftaya göre 3bin kişi yüksek 

açıklanan işsizlik başvuruları verisiyle beraber 

Dolar Endeksi gevşerken, parite tekrar 1.09’un 

üzerinde işlem görmeye başladı. 

 

Teknik olarak incelendiğide; 20 günlük 

ortalamasını aşamayan Paritede 1.0930 kritik 

noktadır. Bu seviyenin üzerinde 1.10 seviyesi 

izlenebilecekken; paritenin 1,0860 desteğini 

kırması durumunda kısa vadede 1,0800 desteğine 

doğru satışlar görebiliriz. 
 
  



USD/TRY: 2.7780’i  Aşağı Yönlü Test Etmekte 

Dün yurt içi siyasi gelişmelerle birlikte geçen 

haftaya göre 3bin kişi artan ABD haftalık işsizlik 

başvuruları paritenin 2.7750’li seviyelere kadar 

gerilemesine vesile oldu. Bugün ise yurt içindeki 

sanayi üretimi ve ABD tarım dışı istihdam verileri 

Parite’de volatilite yaratabilecek gelişmeler olarak 

görünmekte. 

 

Teknik olarak incelendiğide; paritede yukarı 

yönlü trend devam etmektedir. Paritenin veri 

akışıyla birlikte 2,7860 direncini kırması 

durumunda 2,7930 ve 2,8000 seviyelerine doğru 

alımlar görebiliriz. Paritenin 2,7780 seviyesi 

aşağısına gelmesi durumunda ise 2,7650 desteği 

test edilebilir. 

 



XAU/USD:  1080-1100  Arasında Yatay Hareket Etmekte 

Dün ABD haftalık işsizlik başvurularının geçen 

haftaya göre 3bin kişi artmasıyla beraber Altın, 

yukarı doğru yaklaşık 10 dolarlık bir ivmelenme 

gösterdi. Bugün de ABD’den gelecek TDİ verisi 

sert hareketlere sebep olabilir. 

 

Teknik olarak incelendiğide; Altın 1100 direncinin 

aşağısında seyretmeye devam ediyor. Altın bu 

direnci kıramadığı sürece satış baskısı altında 

kalabilir. Altının 1087 seviyesi aşağısında kalıcılık 

sağlaması halinde 1077 destek seviyesi izlenecek. 

Altının 1087 seviyesi üzerinde seyretmesi 

durumunda ise 1100 ve 1110 seviyeleri ön planda 

olacaktır. 

 



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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