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TÜRKİYE 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in açıkladığı verilere göre, sanayi üretimi yıllık bazda beklentinin üstünde kalarak % 2.4 artış gösterdi. Öğleden sonra TBMM 

Başkanlık Divanı için bir uzlaşma sağlanmasının da etkisiyle USDTRY kuru 2.69’un altına sarktı.  

 

ABD 

ABD Merkez Bankası'nın Haziran toplantısına ilişkin tutanaklar, yetkililerin faiz artışına başlamak için daha fazla kanıt görmek istediklerini ortaya koydu. 

Kayıtlarda, Fed üyelerinin birçoğunun Yunanistan hakkındaki endişelerinin arttığı vurgulanırken, Çin'in büyümesine ilişkin belirsizlikler de gündeme geldi. 

Tutanaklarda ayrıca, “Petrol fiyatlarındaki istikrar, enflasyon görünümü hakkındaki güveni artıracak” ifadeleri de yer aldı. Açıklamalar sonrası EURUSD 1.11’e 

doğru yöneldi. Bugün 15:30’da haftalık işsizlik başvuruları verisi takip edilecek. 

 

EURO BÖLGESİ 

• Yunanistan Başbakanı Çipras, Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada iki-üç gün içinde detaylı, somut öneriler sunacaklarını açıkladı. AB Konseyi 

Başkanı Schulz’ün  ‘’AB ülkesi ülkeler Yunanistan konusunda yapıcı yaklaşım gösteriyor. Pazar gününden önce anlaşma umuyorum.’’ tarzı ılımlı 

açıklamalarının da etkisiyle EURUSD paritesi yukarı yönlü tepki verdi. Sabah beklenti üzerinde açıklanan Almanya sanayi üretimi verisiyle birlikte de parite 

1.11’in üstünde seyretmekte. 

• İngiltere Maliye Bakanı George Osborne, yılsonu büyüme tahminini yüzde 2.5'ten yüzde 2.4'e çektiğini ifade ederken, 2016 yılı için ise yüzde 2.3 büyüme 

beklediklerini ifade etti. Bugün 14:00’te BOE’nin faiz ve varlık alım programı kararı takip edilecek. 

• Polonya Merkez Bankası gösterge faiz oranını yüzde 1.5 ile rekor düşük seviyede sabit tuttu.  

 

ASYA / PASİFİK  

• Avustralya’da işsizlik oranı haziran ayında beklenen seviyenin hafif altında kalarak yüzde 6 olarak gerçekleşti. Beklenti bu oranın yüzde 6,1 olması 

yönündeydi. Bununla  birlikte  AUDUSD’de belirgin bir yükseliş görülmekte.  

• Çin’de tüketici fiyatları(TÜFE) Haziran ayında ekonomist beklentilerinin üzerinde bir yükseliş göstererek talepte istikrarlaşma olduğuna işaret etti. 

 

EMTİA 

• FED tutanaklarında, Fed üyelerinin birçoğunun Yunanistan hakkındaki endişelerinin arttığı vurgulanırken, Çin'in büyümesine ilişkin belirsizlikler de gündeme 

geldi. Bununla birlikte Altın 1150’li seviyelerden destek bularak yükselmekte. 

• Dün Amerikan Petrol Enstitüsü’nün (APİ) ham petrol stokları haftalık 384 bin varil artış göstererek yükselişini ikinci haftaya taşımış oldu. Fakat Çin etkisiyle 

gelen alımlarla Brent Petrol’de toparlanma görülmekte. 

 
Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

14:00 Temmuz BOE Faiz Kararı %0,50 %0,50

14:00 Temmuz Varlık Alım Programı(GBP) 375MLR 375MLR

15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları 277BİN 281BİN

12:45 → ABD Minneapolis FED Başkanı Narayana Kocherlakota, Frankfurt'ta konuşma yapacak.

17:00 → ABD Merkez Bankası FED Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard, Washington'da konuşma yapacak.

20:00 → ABD Kansas City FED Başkanı Esther George konuşma yapacak.
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EUR/USD: 1.11 Seviyesi ni Aşmakta Zorlanıyor 

Dün akşam saatlerinde açıklanan FOMC 

tutanaklarına göre  FED yetkilileri, faiz artırımına 

başlamadan önce ABD ekonomisinin güçleniyor 

olduğuna ilişkin daha fazla kanıt görmek istiyor ve 

Yunanistan ciddi bir endişe kaynağı olarak 

değerlendirilmekte.  

 

Teknik olarak incelendiğinde;  tutanaklar ve 

Yunanistan gelişmeleri Euro üzerinde pozitif bir etki 

yaratmakta. 1.1036 seviyesinden aldığı destekle 

yükselişe geçen EURUSD bu sabah itibariyle 1.11 

seviyesi üzerinde kalıcı olma çabasında. Parite’nin 

1.1136 direncini aşması halinde 50 günlük 

ortalamasına doğru alım gelmesi beklenebilir. Aşağı 

yönlü hareketlerde ise 1.1036 ve 1.0990 destekleri 

takip edilebilir. 

 

 

Parite Fiyat Ortalama 20 gün 
Ortalama 200 

gün 
20 vs 200 spread 

RSI 14 Gün ADX 14 gün -2SD +2SD 
FİBONACCİ 1 

yıl 
FİBONACCİ 3 

yıl 

EURUSD 1.1062   1.1183   1.1583 3.58% 45.00 18.83   1.0778 1.1482 19% 17% 



USD/TRY: Ortalamaları Arasındaki Sıkışma Sürmekte 

FOMC tutanakları ve Euro’daki değerlenme sonrası 

USDTRY paritesinde 50 günlük ortalamanın 

bulunduğu 2.6737 bölgesine doğru bir düşüş hareketi 

gözlenmekte. Dolar Endeksi’ndeki aşağı yönlü 

baskının sürmesi ve yurt içinde Türk Lirası’nda negatif 

fiyatlama gerektirecek herhangi bir gelişme olmaması 

halinde Parite’nin 2.67’li seviyelerin altına sarkması 

beklenebilir.  

 

Teknik olarak incelendiğinde;  2.6720 seviyesi 

üzerindeki konsolidasyonu süren USDTRY için RSI 

indikatörü yönsüz bir görünüm sergilemekte, ancak 

aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde 50 

günlük ortalamanın altına sarkması beklenebilir. Tepki 

alımları durumunda ise 2.6922 üzerinde kalıcı olması 

halinde 2.70’i hedefleyebilir. 

 

Parite Fiyat Ortalama 20 gün 
Ortalama 200 

gün 
20 vs 200 spread 

RSI 14 Gün ADX 14 gün -2SD +2SD 
FİBONACCİ 1 

yıl 
FİBONACCİ 3 

yıl 

USDTRY 2.6803   2.6922 2.4729 -8.15% 49.05 20.83 2.5904 2.7608 82% 88% 



XAU/USD: Tepki Çıkışı Zayıflamakta 

FOMC toplantı tutanakları ve ABD 10 yıllıklarının dün 

gün içinde 2.19 seviyesine kadar gerilemesi Altın’daki 

tepki hareketini destekledi. Hareketin yönü açısından 

bugün ABD kanadından gelecek olan haftalık işsizlik 

başvuruları verisi ve FED üyelerinin konuşmaları takip 

edilebilir. 

 

Teknik olarak incelendiğinde;  1154 seviyesinden 

aldığı destekle 1167 direncine yönelen XAUUSD 

paritesinde momentum güçlenmekte ve 1167 seviyesi 

üzerindeki kapanışlar 1178 direncine doğru alım 

getirebilir. Olası satışlarda ise 1154 ve 1142 destekleri 

takip edilebilir.  

  

 

Parite Fiyat Ortalama 20 gün 
Ortalama 200 

gün 20 vs 200 spread 
RSI 14 Gün ADX 14 gün -2SD +2SD 

FİBONACCİ 1 
yıl 

FİBONACCİ 3 
yıl 

XAUUSD 1163.46   1176.34   1203.07 2.27% 41.28 14.82   1156.30 1220.92 15% 5% 



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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