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FOREX GÖRÜNÜM 

TÜRKİYE 

Geçtiğimiz hafta yurt içi enflasyonda meydana gelen yükseliş ve ABD kanadından gelen olumlu istihdam verileri USDTRY paritesindeki yukarı 

yönlü hareketi ivmelendiren gelişmeler oldu. Bu sabah itibariyle ise Dolar Endeksi’ndeki zayıflamaya paralel olarak %0.57 primlenen Türk Lirası, 

gelişmekte olan ülke para birimleri içinde Ruble’den sonra Dolar karşısında en çok değer kazanan ikinci para birimi durumunda.  
 

ABD 

Dün ABD’de Nasdaq ve New York borsaları ‘İşçi Günü’ nedeniyle tatilde iken, gündemde takip edilecek önemli bir veri akışı yer almadı. Dolar 

Endeks’i günü sakin bir seyirle kapatırken, bu sabah itibariyle %0.40 değer kaybıyla ilerlemekte. 
 

EURO BÖLGESİ 

Almanya’da Temmuz ayı cari işlemler dengesi, beklentilere oldukça yakın bir şekilde 23.4 milyar euro fazla verdi. 
 

ASYA/PASİFİK 

Japonya ekonomisi 2.çeyrekte beklentilerin hafif altında, %0.3 daralırken; cari işlemler dengesi piyasa beklentisini aşarak 1.809 trilyon yen fazla 

verdi. Bununla birlikte USDJPY paritesi %0.46 primli ilerlemekte. 

 

EMTİA 

Yatırımcıların FED toplantısından çıkacak sonuca odaklanmasıyla birlikte Altın son üç haftanın en düşük seviyesine yakın seyretmekte. Kapanışını 

1119 seviyesinden yapan değerli metal, bu sabah 1120 seviyesini aşma çabasında. 

 

 

Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti* Önceki*

10:00 Temmuz Sanayi Üretimi(Arındırılmış Aylık) %0,4 %2,4

12:00 2.Çeyrek GSYH(Final) %0,3 %0,3

8 Eylül Salı

*bloomberg 



EUR/USD: Düşüş Kanalının Dışına Çıkmış Durumda. 

Yeni haftanın başlangıcında veri akışının sakin olması 

sebebiyle volatilitesi oldukça düşük bir gün geçirdik. 

Euro Bölgesi'nde Almanya'da sanayi üretiminin aylık 

bazda beklentilerin altında gerçekleştiğini gördük.  

Veriden sonra parite bir miktar geri çekildikten sonra 

Dolar Endeksi’ndeki zayıflamanın da etkisiyle 

yükselişe geçti. Bu sabah da Almanya dış ticaret 

dengesi beklentileri karşıladı ve parite 1.1220’lerde 

seyretmekte. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; 1,12 direncinin 

üzerinde yükselişin devamında 1,1250 ve 1,13 

seviyesi test edilebilecekken; paritede 1,12'nin aşağı 

yönlü kırılmasıyla 1,1140 ve 1,1080 desteğine kadar 

sert satışlar görülebilir. 
 

Kısa Vade Direnç3 1.1247

Uzun Vade Direnç 2 1.1212

Periyod Direnç 1 1.1191

1 Gün % PİVOT 1.1156

5 Gün % Destek 1 1.1135

Aylık % Destek 2 1.1100

2015 Destek 3 1.1079-7.30

0.43

-0.48

 %Değişim

1.74

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

EURUSD 1.1218 # 1.1215 1.1263 0.43% 52.86 23.55 1.0797 1.1417 30% 21%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



USD/TRY: Rekor Seviyeden Direnç Görmekte. 

Yurtiçi risk priminin artmasıyla birlikte dün 3.0476 rekor 

seviyesini gören parite, Dolar Endeksi’ndeki 

zayıflamanın etkisiyle bugün 3.02’nin altına sarkmış 

durumda. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; paritede psikolojik 

seviye olan 3,00'ün üzerine çıktık ve tarihi rekor 

seviyeler görüldü. 3,0260'ın üzerinde kaldığımız sürece 

kurda önce 3,0450 ve arkasından 3,0650 direnci test 

edilebilir. Aşağıda ise 3,0260'ın altında önce 3,0070 ve 

arkasından 2,99'a kadar geri çekilebilir. 

 

Kısa Vade Direnç3 3.0851

Uzun Vade Direnç 2 3.0658

Periyod Direnç 1 3.0477

1 Gün % PİVOT 3.0284

5 Gün % Destek 1 3.0103

Aylık % Destek 2 2.9910

2015 Destek 3 2.9729-22.56

0.40

-3.04

 %Değişim

-7.82

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 3.0177 # 2.9180 2.5968 -11.01% 75.18 66.31 2.5565 3.0041 97% 98%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



XAU/USD: 1125’i Aşamadığı Takdirde Satış Baskısı Artabilir! 

ABD'nin tatilde olduğu dün Altın’daki satış eğiliminin 

devam ettiğini gördük. Cuma günü beklentileri 

karşılayan ve üzerine çıkan istihdam ve işsizlik 

verilerinden sonra Fed'in önümüzdeki hafta 

gerçekleştireceği Eylül toplantısında faiz artıracağına 

ilişkin spekülasyonlar, sarı metalde satış  baskısı 

yaratmakta.  

  

Teknik olarak incelendiğinde; kısa ve orta vadeli 

ortalamalarının ve 1125 seviyesinin altında fiyatlanan 

sarı metal, bir miktar tepki almış durumda. Tepkinin 

güçlenmesi halinde 1125 ve 1130 seviyeleri 

izlenebilecekken; düşüş trendinin devamı halinde 1115 

ve 1100 seviyesine kadar güçlü satışlar görülebilir.  

Kısa Vade Direnç3 1132.89

Uzun Vade Direnç 2 1128.95

Periyod Direnç 1 1124.05

1 Gün % PİVOT 1120.11

5 Gün % Destek 1 1115.21

Aylık % Destek 2 1111.27

2015 Destek 3 1106.37-5.76

0.04

-1.89

 %Değişim

1.15

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1119.45 # 1130.24 1185.40 4.88% 45.56 19.54 1071.51 1199.55 18% 6%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



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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