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FOREX GÖRÜNÜM 
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TÜRKİYE 

Merkez Bankası’nın haftalık döviz depo faiz oranlarını Dolar için 4%'ten 3.5%'e, Euro için 2%'den 1.5%'e çekmesi sonrası 2.75 seviyelerine 

gerileyen USDTRY paritesi gün boyunca 2.75-2.73 aralığında hareket etti. Bugün Türkiye ilk çeyrek ekonomik büyüme, ABD Mayıs ayı Bütçe 

Raporu ve yurt içindekisiyasi gelişmeler önemle takip edilmeli. 

 

ABD 

Dolar Endeksi (DXY) bugün düşüş seyrindeki üçüncü gününde. Ancak yarın açıklanacak olan perakende satışlar verisi, ABD 

ekonomisinin FED’in faiz artırımına dayanacak kadar güçlü olduğu sinyalini verebillirse Endeks’te ters yönlü bir hareket beklenebilir. 

 

EURO BÖLGESİ 

• Merkel ve Hollande ile bugün Brüksel'de yapacağı görüşme öncesi Syriza'nın siyasi komite toplantısına katılan Yunanistan Başbakanı 

Çipras, uluslararası kreditörler ile müzakerelerin kritik bir aşamaya geldiğini belirterek, destek talep etti.  

• İngiltere’nin dış ticaret açığı Çin, Suudi Arabistan ve ABD’ye yapılan ihracatlardaki azalma nedeniyle 10.7 milyar sterlinden 8.6 milyar sterline 

geileyerek 13 ayın en düşük seviyesine indi. 

 

ASYA / PASİFİK 

Avustralya'da Wespack Tüketici Güven Endeksi açıklandı. Mayıs ayına ait gelen endeks %6.4 oranında artmıştı. Ancak TSİ 03:30'da açıklanan 

veri, tüketici güveninin haziran ayında %6.9 oranında gerilediğine işaret ediyor. Verinin açıklanmasıyla birlikte hafif de olsa değer kaybeden 

AUDUSD paritesi 0.7690 seviyesi altında fiyatlanıyor. 

 

EMTİA 

Düna akşam Amerikan Petrol Enstitüsünün duyurduğu ham petrol stok verisi açıklandı. Geçtiğimiz hafta 1 milyon 800 bin varil artan 

stoklar, bu  hafta sert bir düşüş sergileyerek 6 milyon 700 bin adet azaldı. Verinin ardından ham petrol fiyatları yaklaşık %1.25 oranında 

değer kazandı. 

10 Haziran Çarşamba
Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

10:00 Türkiye 1.Çeyrek GSYH(Yıllık) %1,70 %2,6

11:30 İngiltere Nisan Sanayi Üretimi(Aylık) %0,1 %0,5

11:30 İngiltere Nisan İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) %0,1 %0,4

21:00 ABD Mayıs Hazine Bütçe Dengesi($) -98 MLR 156,7MLR

22:00 Yeni Zelanda Merkez Bankası (RBNZ), faiz kararını açıklayacak. bloomberg 



EUR/USD:  1.1210 - 1.1380  Dışı Hareketlerde  Volatilite Artabilir ! 

Dün Euro bölgesi birinci çeyrek, ikinci hesaplama 

büyüme oranları açıklandı. Beklentiler doğrultusunda 

gelen veriler pariteyi bir miktar yukarı doğru atsa da 

ABD’den beklenti üstü gelen toptan satışlar verileri 

paritenin hızını kesmiş oldu.  

 

Teknik olarak incelendiğinde; paritede 1,1210 

seviyesi  gün içinde izlenecek destek olurken, bu 

seviyenin üzerinde kalındığı takdirde 1.1320 seviyesine 

doğru ivmelenme yaşanabilir. 1.1210 desteğinin 

kırılması durumunda ise 1.1190 ve 1.1130 seviyelerine 

doğru geri çekilmeler oluşabilir. Yükselişlerin 1,1280 

direnci üzerindeki seyri paritenin alım yönünü 

hızlandırabilir. Böylelikle 1,1320 - 1,1390 seviyelerine 

doğru güçlenme yaşanabilir. 

 

Kısa Vade Direnç3 1.1471

Uzun Vade Direnç 2 1.1409

Periyod Direnç 1 1.1339

1 Gün % PİVOT 1.1277

5 Gün % Destek 1 1.1207

Aylık % Destek 2 1.1145

2015 Destek 3 1.1075-6.69

0.23

0.75

 %Değişim

1.18

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

EURUSD 1.1290 # 1.1140 1.1757 5.54% 58.08 16.25 1.0537 1.1449 26% 24%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



USD/TRY: 2.7380 Aşağı Yönlü Geçilirse Satışlar İvmelenebilir! 

 
Dün sabah vakti geri çekilen parite, öğleden sonra 

ABD’den gelen toptan satışlar verisiyle birlikte tekrar 

yukarı yönlü bir ivmelenme yaşadı. Gece vakti tekrar 

geri çekilmenin yaşanmasıyla şu sıralar 2.74 

seviyesinde. Bugün ise takip edilecek en önemli veri 

Türkiye’den gelecek olan 2015 ilk çeyrek GSYİH 

verisi.  

  

Teknik olarak incelendiğinde; 2.7470 desteğinin 

aşağı yönlü geçilmesiyle kurda geri çekilme devam 

etmekte. Satışların devamı halinde 2.7290 ve 2.7120 

destekleri takip edilebilecekken, gün içinde doların 

olası güçlenmesi durumunda ise 2.7720 ve 2.7990 

dirençleri izlenebilir. 

 

Kısa Vade Direnç3 2.7987

Uzun Vade Direnç 2 2.7813

Periyod Direnç 1 2.7670

1 Gün % PİVOT 2.7496

5 Gün % Destek 1 2.7353

Aylık % Destek 2 2.7179

2015 Destek 3 2.7036-14.86

0.11

-2.86

 %Değişim

-2.01

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 2.7445 # 2.6480 2.4239 -8.46% 65.77 30.94 2.5378 2.7554 91% 94%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



XAU/USD: 1184 Yukarı Yönlü Geçilirse Düşüş Trendinden Çıkılabilir!  

Altın dün 1184 direncine kadar yükselmiş ancak bu 

seviyeyi koruyarak kâr satışlarıyla hafıf geri çekilmişti. 

Hemen ardından ABD toptan satışlar verisinin beklenti 

üstü gelmesiyle birlikte yukarı yönlü hareketlerini 

sınırlandırmıştır. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; 3 haftalık düşen fiyat 

kanalı içerisinde geri çekilmenin devam etmesi 

halinde ilk olarak 1174, daha geride de 1161 

desteklerini izleyebilecekken, olası yukarı yönlü 

hareketlerde ise 1184 ve 1196 seviyeleri takip 

edilebilir. 

  
  
 

Kısa Vade Direnç3 1193.69

Uzun Vade Direnç 2 1188.38

Periyod Direnç 1 1182.96

1 Gün % PİVOT 1177.65

5 Gün % Destek 1 1172.23

Aylık % Destek 2 1166.92

2015 Destek 3 1161.50-0.57

0.31

-0.14

 %Değişim

-0.22

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1180.95 # 1195.63 1208.77 1.10% 43.49 15.75 1168.51 1222.91 23% 7%

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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