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FOREX GÖRÜNÜM 
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TÜRKİYE 

• Dün yurtiçinde önemli bir ekonomik veri akışı bulunmazken bir önceki gün açıklanan tutanakların ardından bütün gelişmekte olan ülke para birimleri dolar 

karşısında değer kazandı ve USDTRY paritesi de günü satıcılı geçirdi.  

• Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Davutoğlu’na hükümeti kurma görevini verdi. Önümüzdeki haftadan itibaren de yurtiçinde koalisyon turları takip edilecek.   

 

ABD 

• ABD’de işsizlik başvuruları 297 bin ile piyasa beklentilerinin üzerinde açıklandı. Bununla birlikte Dolar Endeksi’nde 96.5’in altına doğru bir gerileme yaşansa 

da bu artışın mevsimsel fabrika kapanmalarıyla alâkalı olmasından dolayı verinin yüksek bir fiyatlaması olmadı.  

• Chicago Fed Başkanı Charles Evans, faiz artışında acele etmek için neden olmadığını ve 2016 ortasına ertelenmesini istedi. Evans, Yunanistan ve Çin 

meselesinin belirsizliğe neden olduğunu belirtti. Chicago Fed Başkanı faiz artışı konusunda "Biraz daha beklemenin zararı yok" yorumunda bulundu.  

• Kansas City Fed Başkanı Esther George ise Amerikan ekonomisinin faiz artışını kaldırabileceğini savundu. Bugün TSİ 19:00’da ABD FED Başkanı Janet 

Yellen’ın konuşması takip edilecek. 

 

EURO BÖLGESİ 

• Almanya dış ticaret dengesi aylık +22.8 myr Euro ile öncekim aya göre 500 milyon Euro’luk bir artış kaydetti. Bununla birlikte EURUSD 1.11’in üstüne çıksa 

da o seviyelerde kalıcı olamamıştır. 

• BOE politika  faizini  %0.5'te, tahvil alımını da 375 milyar Sterlin'de bıraktı. Piyasayı tatmin etmeyen bu kararla birlikte GBPUSD’de bir miktar gerileme 

görüldü. 

• Yunanistan Euro Grubu'na yeni ekonomik reform programını sundu. Hükümetin yeni reform paketi, 12 milyar avroluk tasarruf tedbirlerini içeriyor. Bu teklifte 

pazar günü yapılan referandumda Yunanlıların reddettiği teklife göre, 4 milyar euro daha fazla bir teklif sunulmuş oluyor. Bugün Yunan Parlamentosu’nda 

oylanacak olan teklif, yarın Eurogroup Maliye Bakanları toplantısında incelenecek.   

 

ASYA / PASİFİK 

• Asya seansında gelen Japonya ÜFE verilerinin beklentileri karşılayamadığını gördük. Verinin ardından USDJPY 122 seviyesini yukarı yönlü test etmektedir. 

• Avustralya’da ise konut kredilerinin beklentinin altında açıklanmasının etkisiyle AUDUSD’de bir miktar geri çekilse de yatay seyretmekte. 

 

EMTİA 

• ABD’de işsizlik başvuruları 297 bin ile piyasa beklentilerinin üzerinde açıklanması, Altın’da 1165 direncine kadar alımlar getirmiştir. Bugün 19:00’da 

Yellen’ın konuşması ve hafta sonu Çin’de açıklanacak olan dış ticaret verileri Altın’da volatilite yaratabilir.  

• Bat Bloğu ile İran arasındaki müzakerelerin bir takım anlaşmazlıkların etkisiyle bugün de uzatılabileceği haberleri ve Yunanistan krizine dair ılımlı 

beklentilerin artmasıyla birlikte Brent Petrol alıcılı seyretti.  

10 Temmuz Cuma
Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

10:00 Mayıs Cari İşlemler Dengesi($) -3,53MLR -3,41MLR

11:30 Mayıs Görünür Mal Ticaret Dengesi(GBP) -2150 -1202

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings ve S&P, Almanya için 'Ülke Görünüm' raporunu açıklayacak.

19:00 → ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Janet Yellen, Cleveland'da konuşma yapacak.
bloomberg 



EUR/USD: Düşüş Kanalının Üst Bandını Aşma Çabasında 

  

 

 

Dün FOMC tutanakları sonrası 1.1125 seviyesine 

kadar yükselen parite günün geri kalanında aşağı 

yönlü bir seyir izlese de, Yunanistan Euro Grubu'na 

yeni ekonomik reform programını sunmasının 

ardından tekrar primlenmekte. Bununla birlikte, Euro 

Bölgesi Maliye Bakanları, Cumartesi TSİ 16:00'da 

Yunanistan önerilerini tartışmak için toplanacaklar. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; 1.0990 seviyesinden 

aldığı destekle yükselişe geçen Parite, 1.1136 

direncini (aynı zamanda düşüş kanalının üst bandı) 

kırma çabasında ve başarılı olması halinde 50 günlük 

ortalamasını hedefleyebilir. Olası satışlarda 1.0990 

seviyesi altında 1.0847 desteğini takip 

edebileceğimiz Parite için RSI indikatörü olumlu 

görümünü sürdürmekte. 



USD/TRY: 50 Günlük Ortalamanın Altına Sarktı 

 

FOMC tutanakları ve Dolar Endeksi’ndeki geri 

çekilmenin de etkisiyle düşük volatiliteli bir seyir 

izleyen USDTRY paritesi, gün içerisinde en düşük 

2.665 seviyesini test etti. Özellikle yurt içinde 

koalisyon kurma sürecinin başlaması ve piyasanın bu 

sürece dair iyimser beklentileri, Türk Lirası’ndaki 

değer kazancını desteklemekte. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; kısa vadeli 

ortalamaları arasındaki sıkışmaya 50 günlük 

ortalamasını aşağı yönlü kırarak son veren Parite’de 

Momentum’un zayıflamaya devam etmesi halinde 

2.6481 desteğine doğru bir geri çekilme beklenebilir. 

Olası tepki alımlarında ise kısa vadeli ortalamaları 

üzerinde kalıcı olduktan sonra 2.6981 direncini 

hedeflemesi beklenebiliir.  



XAU/USD: 1154 Yatay Desteğinden Tepki Gördü 

 

 

Dün ABD haftalık işsizlik başvuruları 275 bin olan 

piyasa beklentisine karşın yaklaşık 15 bin kişilik 

artış ile 297 bin olarak açıklandı. Verinin 

açıklanmasıyla beraber yükseliş temposunu artıran 

Altın, Dolar Endeksi’ndeki geri çekilmenin de 

etkisiyle pozitif hareketini sürdürmekte. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; 1154 yatay 

desteğinden yükselişe geçerek yön değiştiren 

Parite’de Momentum’un güçlenmeye devam etmesi 

halinde 1167 direnci ve hemen ardından 20 günlük 

ortalamanın bulunduğu 1175 dolar seviyesine 

doğru bir hareketlenme beklenebilir.  Olası geri 

çekilmelerde ise 1154 ve 1142 destekleri takip 

edilebilir. 



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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