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FOREX GÖRÜNÜM 
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TÜRKİYE 

• Avrupa’daki Yunanistan belirsizliğiyle zayıflayan Euro karşısında yatırımcıların Dolar’a yönelmesiyle birlikte Dolar, dün gelişmekte olan para 

birimlerinin karşısında değer kazandı. USDTRY paritesi, bu duruma bir müddet dirense de yurtiçinde TBMM Başkanlık Divanı için bir uzlaşma 

sağlanamamasıyla birlikte yükselişini ivmelendirdi.  

• Bu sabah yurtiçinde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi hem aylık hem de yıllık bazda gerileyerek USDTRY kurununun yukarı yönlü 

gidişine destek olmaktadır. 

 

ABD 

ABD'de dış ticaret açığı Mayıs'ta ihracatın üç ayın en sert düşüşünü göstermesi üzerine genişleyerek, Mayıs ayında %2,9 arttı. Bunun üzerine Dolar 

Endeksi’nde önemli bir yükseliş görüldü. 

 

EURO BÖLGESİ 

• Sabah vakti Almanya sanayi üretimi aylık %0 ile %0.9’luk önceki ay verisinin altında kalmasıyla EURUSD 1.09’a doğru geri çekilmeye başladı. 

• 14:00’te AB Maliye Bakanları arasında yapılan toplantıda Eurogroup Başkanı Dijsselbloem, “Euro’yu güçlendirmek için ne gerekiyorsa 

yapacaklarını” belirtti. Eurogroup Başkanı, “Yunan hükümeti kreditörlerle anlaşmanın bir yolunu bulmalı” diyerek, “Yeni bir teklif veya geçmiş tekliflere 

dönülmesi aracılığıyla olabileceğini” söyledi. 

• 19:00’daki liderler zirvesinde de Yunanistan krizinin çözümüyle ilgili herhangi bir sonuç çıkmadı. AB liderleri, Yunanistan'a yeni bir kurtarma paketi 

için Perşembe gününe kadar süre verdi. Liderler, Pazar günü nihai kararı verecek. 

  

ASYA / PASİFİK  

Japonya’da cari dengenin ve ticaret dengesinin beklenenden iyi geldiğini gördük. Böylelikle USDJPY paritesinde geri çekilmeler görülmekte. 

 

EMTİA 

• Çin ve Yunanistan’da bulunan piyasa risklerinden kaçan yatırımcıların Altın yerine Dolar’ı güvenli yatırım aracı olarak tercih ettiği görülmekte. Bu 

yüzden dün Dolar’ın global bazda değerlenmesiyle birlikte Altın, 1150 seviyesinin altına sarkmış durumda.  

• Brent petrolde dün gelen tepki alımları ve akşam saatlerinde açıklanan API petrol stoklarının beklentilerden iyi gelmesiyle birlikte bir miktar 

toparlanma yaşandı. Dün son günü olan İran ve Batı Bloğu ülkeleri arasındaki müzakereler hakkında yapılan açıklamada ise görüşmelerin 10 

Temmuz’a uzatıldığı belirtildi. 
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EUR/USD: Yatay Direncinden Tepki Gördü! 

Salı günü yapılan Eurogroup toplantısından bir uzlaşı 

çıkmazken, Yunanistan’dan Perşembe gününe kadar 

yeni bir teklif sunması beklenmekte. Yapılacak olan 

teklifle birlikte Pazar günü Euro Bölgesi ülke liderleri 

Yunanistan hakkındaki nihai görüşü açıklayacak. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; Eurogroup 

görüşmelerinden olumlu bir sonuç alınamamasıyla 

birlikte günü 1.0940 seviyesinden kapatan EURUSD 

paritesi, tepki alımlarıyla toparlanarak 1.1036 

direncini test etmekte. Parite’nin bu seviye üzerinde 

kalcı olması halinde yeniden 1.1136 direncini 

hedeflemesi beklenebilir. Euro’yu olumsuz 

etkileyebilecek gelişmeler olması halinde ise 1.0847 

desteğine doğru sert satışlar gelebilir. 

 

 



USD/TRY: Ortalamaları Arasında Sıkışmakta. 

Parite dün global bazda güçlenen Dolar ve yurtiçinde 

TBMM Başkanlık Divanı için bir uzlaşma 

sağlanamamasıyla birlikte zayıflayan TL ile yükselişe 

geçti. Bu sabah açıklanan yurt içi sanayi üretiminin 

aylık bazda %2 daralma göstermesi de paritede 

yükselişe katkı sağladı. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; Salı günü 50 günlük 

ortalamsından destek alan parite bugün 20 günlük 

ortalamasını da aştıktan sonra sanayi üretimi verisi 

sonrası 2.6981 desteği üzerinde işlem görmekte ve 

2.70 seviyesi üzerinde kalıcı olması halinde 2.7183 

direncine kadar ivmelenmesi beklenebilir. Olası 

satışlarda 50 günlük ortalamanın bulunduğu 2.6739 

seviyesi altında satış baskısı artabilir. ADX indikatörü 

ise trendin güçlenmekte olduğuna işaret etmekte. 

 



XAU/USD: Aşırı – Satım Bölgesine İlerlemekte. 

  

Yunanistan gelişmeleri ve Çin hisselerindeki 

düşüşlerin, Dolar Endeksi’nde meydana getirdiği 

yükseliş, Altın fiyatları üzerindeki baskıyı artırmakta. 

Buna ek olarak ABD kanadından gelen dış ticaret 

açığı verisi de Altın’ın 1154 desteğinden sarkmasına 

neden olmuş görünüyor.  

  

Teknik olarak incelendiğinde; Bugün itibariyle 1154 

desteğini kıran Altın aşırı satım bölgesine 

yaklaşmakta ve satış baskısının artması halinde ilk 

olarak 1142 desteğini test edebilir. Tepki alımları 

gelmesi durumunda ise 1154 seviyesinden sonra 

1167 direncine doğru hareketlenme 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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