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FOREX GÖRÜNÜM 

TÜRKİYE 

• TÜİK’in açıkladığı verilere göre; sanayi üretimi  Haziran  ayında yıllık %5.5 artarken(beklenti: %2.4), aylık  da %2.4 arttı(beklenti: %0.8). Otomotiv 

sektörünün öncülüğünde, beklentilerin çok üstünde gerçekleşen bu yükselişin ardından USDTRY’de sınırlı bir geri çekilme gözlendi.Çünkü piyasa ,ABD 

tarım dışı istihdam verisine odaklanmıştı . 

• Yurt içinde hükümet kurma çalışmalarına ikişkin süreç devam ediyor. AK Parti ve CHP liderleri bugün saat 18.00’de bir araya gelecek.  

 

ABD 

• Cuma günü piyasaların gündeminde ABD'den açıklanan tarım dışı istihdam verisi vardı. Tarım dışı istihdam Temmuz'da 215 bin gerçekleşerek 225 bin olan 

piyasa beklentisinin bir kademe altında kaldı. Fakat bir öceki TDİ’nin 223binden 231bine yükseltildi. İşsizlik oranı yüzde 5,3'te kalırken, ücret artışlarındaki 

yükselişin aylık bazda beklentiye paralel gerçekleştiğini gördük.Bu sebeple veri, FED'in Eylül'de faiz artırabileceğine ilişkin beklentilerinde bir bozulmaya yol 

açmadı.  Dolar Endeksi’nin ilk tepkisi yukarı yönlü olurken, ardından güne başladığı 97.5’li seviyelere doğru geri çekildi. 

• ABD’de bugün için beklenen önemli bir veri bulunmazken, Atlanta FED Başkanı Lockhart’ın yapacağı konuşma takip edilecek.  

 

EURO BÖLGESİ 

• Almanya’da Haziran sanayi üretimi beklentinin üzerinde %1.4 düştü. 

• İngiltere’de Haziran ticaret dengesi 1.6 milyar sterlin ile beklentinin altında bir açık verdi. 

• Bugün Euro bölgesi veri açısından seyrek geçecek. 

 

ASYA/PASİFİK 

• Hafta sonu Çin’den gelen verilere göre; Temmuz ayında ihracat yıllık bazda %8,3 düşerken (beklenti: -%1, önceki: %2,8), ithalat ise yıllık bazda %8,1 

geriledi (beklenti: -%8, önceki: -%6,1). TÜFE’de ise aylık bazda artış %0,3 ile beklentilere paralel gelirken (beklenti: %0,3, önceki: %0), yıllık bazda artış 

%1,6 ile beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşti (beklenti: %1,5, önceki: %1,4). Çin’deki bu ekonomik zayıflama AUDUSD ve NZDUSD paritelerinde de geri 

çekilmelere yol açmakta. 

• Japonya'dan gelen cari denge ve ticaret dengesi verilerinin de beklentileri karşılamadığını görüyoruz. USDJPY yükselişte. 

 

EMTİA  

• TDİ verilerinin etkisiyle  Altın, öncesinde aşağı hareket ederken, dolar endeksine gelen realizasyon ile yeniden yükseldi. Hafta sonunda Çin'de dış ticaret 

verileri beklenenden kötü gelirken, TÜFE beklentilerin üzerinde geldi.  

• Petrol küresel arz fazlasının devam edeceğine yönelik spekülasyonlarr ve beklentilerle beraber gerileme eğilimine devam etmektedir. OPEC üyesi olan 

petrol oyuncuları hali hazırda rekor seviyelerde üretim gerçekleştirirken, ABD'de de üretim azalmasına rağmen stoklar tarihsel ortalamaların üzerinde 

seyretmeye devam ediyor. 
 

 



EUR/USD: 20 Günlük Ortalamasından Destek Bulmakta. 

  

 

 

Cuma günü Almanya sanayi üretimi ve ABD tarım 

dışı istihdam verisi EURUSD’de öne çıkan 

gelişmelerdi. Haziran aynda sürpriz bir şekilde 

%1.4 daralan sanayi üretimi Parite’nin sakin 

seyrini bozmazken, beklentilerin hafif altında 

gelen TDİ ile kurda 1.0859’a doğru sert bir geri 

çekilme görüldü. Sonrasında gelen tepki 

alımlarıyla toparlanan EURUSD günü 1.0954’ten 

kapattı. 

 

Teknik olarak incelendiğide; 20 günlük 

ortalamasından destek bulan Parite’de satış 

baskısının sürmesi halinde 1.0895 seviyesine 

doğru geri çekilme beklenebilir. Olası yukarı yönlü 

hareketlerde ise 1.0990 seviyesi üzerinde kalıcı 

olması halinde 1.1036 direncine doğru alımlar 

gelebilir. 
 
  



USD/TRY: 2.7780  Desteğinde Tutunmakta! 

Cuma günü yurt içinde Haziran ayı sanayi üretimi 

verisi öne çıkarken, ABD kanadında tarım dışı 

istihdam verisi takip edildi. Aylık ve yıllık bazda 

beklentilerin oldukça üzerinde gelen veri Türk 

Lirası’nda kayda değer bir pozitif etki 

yaratmazken, piyasa daha çok tarım dışı istihdam 

verisine odaklanmış durumdaydı. 215 bin ile 

beklentilerin hafif altında gelen veri sonrası 

2.79’un üzerini gören Parite, kapanışını 

2.7787’den yaptı. 

 

Teknik olarak incelendiğide; 2.7780 desteği 

üzerinde seyreden Parite için RSI yönsüz bir seyre 

işaret etmekte. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması 

halinde ilk destek 2.7653 seviyesinde bulunurken, 

yükselişin ivmelenmesi halinde 2.7931 direnci 

takip edilebilir. 

 



XAU/USD: RSI Aşırı – Satım Bölgesinden Çıkmış Durumda. 

Tarım dışı istihdam öncesi 1090 seviyelerinden 

işlem gören Altın, veriyle birlikte 1083 dolar 

düzeyine kadar geriledikten sonra bu seviyeden 

gelen tepki alımlarıyla toparlanan değerli metal 

haftaya pozitif başlamış durumda. Bugün ABD’de 

önemli bir ekonomik veri bulunmazken, FED 

üyelerinin kyapacağı konuşmalar takip edilebilir. 

 

Teknik olarak incelendiğide; 1086 desteğinden 

gördüğü tepkiyle yükselişe geçen değerli metalde 

tepki alımlarının sürmesi halinde 1101 ve 1110 

dirençleri takip edilebilir. Kısa, orta ve uzun vadede 

yönün negatif olması sebebiyle yukarı yönlü 

tepkilerin teyidi açısından 1110 direnci üzerindeki 

kapanışlar beklenebilecekken; 1086 desteğinin 

kırılması halinde 1082 ve 1077 seviyeleri 

hedeflenebilir. Öte yandan Parite’de RSI görünümü 

aşırı satış bölgesinden çıkmış durumda. 

 



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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