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FOREX GÖRÜNÜM 

bloomberg, günlük 

TÜRKİYE 

• Cuma günü yurt içinde Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan sanayi üretim verisi takip edildi. TÜİK verilerine göre ülkede 

Mart ayı sanayi üretimi %2.2 artış gösterirken, veri yıllık bazda %4.7 yükseliş ile beklentileri aştı. 

• Kredi derecelendirmek kuruluşu S&P, Merkez Bankası’nın krediblitesindeki ‘zorlu durum’u gerekçe göstererek Cuma günü Türkiye’nin yerel 

para cinsinden kredi notunu BBB’den BBB-’ye indirdi. Bununla birlikte döviz cinsinden BB+ olan notunu korumaya devam ederken her iki 

para cinsinden not görünümünü ise ‘negatif’ olarak teyit etti.  

 

ABD 

• Cuma günü açıklnanan ABD tarım dışı istihdam verisi her ne kadar beklentilerin altında kalsa da, bir önceki döneme göre ciddi anlamda 

yükseliş göstererek EURUSD paritesinde aşağı yönlü baskının devam etmesine neden oldu.  

• Yine aynı gün açıklanan ve %5.5’ten %5.4’e gerileyen işsizlik oranı Mayıs 2008’den bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu. 

 

EURO BÖLGESİ 

• İngiltere'nin 2015 yılı genel seçiminden Muhafazakar Partinin lideri Başbakan David Cameron birinci çıktı. Bu gelişme ise Avrupa Birliği'nin 

bütünlüğü ile ilgili kaygıları önümüzdeki süreçte artırabilir. Zira Başbakan David Cameron Avrupa Birliği’nden ayrılmak için bir referandum 

planlamakta ve bu yapılacak referandumu da seçim vaadi olarak sunmuştu. 

•  Almanya Ticaret Dengesi (Mart) %0.4 beklentisine karşın -%0.5 gelerek beklentinin çok altında kaldı(önceki: %0.2). 

 

ASYA / PASİFİK 

Çin Merkez Bankası (PBOC) dün son altı ay içinde üçüncü kez faiz indirimine gitti.  Banka, bir yıl vadeli gösterge borç verme faizini 25 baz 

puan düşürerek yüzde 5.1’e çekerken, bir yıllık gösterge mevduat faizi oranını da 25 puan indirerek yüzde 2.25 olarak belirledi. Karara gerekçe 

olarak Çin büyümesindeki aşağı yönlü baskı gösterildi. 
 

EMTİA 

Altın, Çin Merkez Bankası’nin faiz indirimiyle birlikte haftaya primli başlasa da Tarım Dışı İstihdam verisinin beklenti altı gelmesinde dahi sınırlı 

bir hareket göstermiş ve yukarı yönlü ivmelenmeyi gerçekleştirememişti.   

ABD’de hizmet veren kuyu sayısının Eylul 2010 yılından bu yana en düşük seviyede olması sebebiyle petrolde kazançlar korunuyor. 
 

 

11 Mayıs Pazartesi
Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

14:00 İngiltere Mayıs BOE Faiz Kararı %0,50 %0,50

14:00 İngiltere Mayıs Varlık Alım Programı(GBP) 375MLR 375MLR

ABD San Francisco Fed Başkanı John Williams konuşma yapacak. bloomberg 



EUR/USD: 1.1133 Seviyesi Altında Satış Baskısı Artabilir! 

Yunanistan’ın IMF’ye ödemesi gereken bir borcun 

vadesi Salı günü sona erecek. Avrupa maliye 

bakanlarının bugün Belçika’da gerçekleştireceği 

toplantının gündeminde ise Yunanistan’ın temerrütten 

kaçınmak için ihtiyacı olan finansal yardım olacak. 

 

Teknik olarak baktığımızda; Yunanistan görüşmeleri 

öncesinde EURO’da aşağı yönlü baskı göze 

çarpmakta.  

Bugün 1.1133 ile yükseliş kanalının alt bandını test 

eden Parite’nin bu seviyeyi kırması halinde 1.1036 

seviyesine kadar geri çekilme beklenebilir. Kanal içi 

hareketlerde 1.1245 direncinin aşılması halinde ise 

1.1393 direnci hedeflenebilir. 

 

ADX indikatörü trendin hala güçsüz olduğunu 

gösterirken, Momentum 100 eşik değeri üstünde 

kalmayı sürdürmekte. 

 

Kısa Vade Direnç3 1.1376

Uzun Vade Direnç 2 1.1332

Periyod Direnç 1 1.1266

1 Gün % PİVOT 1.1222

5 Gün % Destek 1 1.1156

Aylık % Destek 2 1.1112

2015 Destek 3 1.1046-7.66

-0.23

0.13

 %Değişim

5.59

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

EURUSD 1.1172 # 1.0975 1.1991 9.26% 59.53 21.53 1.0422 1.1462 22% 20%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



USD/TRY:  20 Günlük Ortalamasından Destek Görmekte!  

Kısa Vade Direnç3 2.7341

Uzun Vade Direnç 2 2.7182

Periyod Direnç 1 2.7072

1 Gün % PİVOT 2.6913

5 Gün % Destek 1 2.6803

Aylık % Destek 2 2.6644

2015 Destek 3 2.6534-13.30

0.04

0.70

 %Değişim

-1.36

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 2.6952 # 2.6925 2.3705 -11.96% 56.45 32.89 2.4556 2.7644 93% 95%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD

Cuma günü beklentinin oldukça üzerinde gelen 

Türkiye sanayi üretimi verisi ABD tarım dışı 

istihdam ve işsizlik oranı verisini dengelemişti. 

Bugün ise ABD ve Türkiye tarafında önemli bir veri 

açıklaması bulunmazken, Parite’nin seyrinde hem 

EURUSD hem de Dolar Endeksi’ndeki hareket yön 

belirleyici olabilir. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; 20 günlük 

ortalamasından destek alarak 2.6970 direncini 

kırdıktan sonra bir miktar geri çekilen Parite’nin bu 

seviye üzerinde kalıcı olması halinde 2.7183 

direncini test etmesi beklenebilir.  

20 günlük ortalamanın kırılması halinde ise 

Parite’nin 2.6716 seviyesine kadar geri çekilmesi 

olası görünürken, Fibonacci düzeltme seviyelerine 

olan yakınlığı da göze çarpmakta. 



XAU/USD:1199 Seviyesi Altında Satış Baskısı Sürüyor!  

Kısa Vade Direnç3 1206.30

Uzun Vade Direnç 2 1200.02

Periyod Direnç 1 1194.20

1 Gün % PİVOT 1187.92

5 Gün % Destek 1 1182.10

Aylık % Destek 2 1175.82

2015 Destek 3 1170.00-0.04

-0.08

-0.15

 %Değişim

-1.04

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1187.61 # 1193.50 1219.43 2.17% 47.43 15.01 1156.24 1226.78 26% 8%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD

Çin Merkez Bankası(PBOC), dün yaptığı toplantıda, 

borç verme faiz oranını 25 baz puan indirerek %5.1 

seviyesine çekti. Bir yıllık gösterge mevduat faiz oranını 

da 25 baz puan indirerek %2.25 düzeyinde belirledi. 

Böylelikle PBOC, son 6 ayda 3. defa faiz indirimine 

gitmiş oldu. PBOC’den yapılan açıklamada ise,"Mevcut 

durumda ekonomının yenıden dengelenme surecı 

hızlandı, dıs taleptekı dalgalanma da gorecelı olarak 

yuksek seyredıyor, Çin ekonomisi halâ ciddi bir aşağı 

yönlü baskı altında" ifadelerine yer verildi. Faiz indirimi 

sonrası sarı metal hafif yukarı yönlü ‘Gap’li açıldı. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; Altın’da işlemler yatay 

kanal içerisinde devam ederken  1188’deki 50 günlük 

ortalamasından tepki almış görünüyor. Destekleri 1184 

ve 1174 konumunda izleyebilecekken, 20 günlük 

ortalamasının geçtiği 1193 ve 100 günlük ortalamanın 

geçtiği 1205 seviyesini direnç olarak takip edeceğimizi 

belirtelim. 



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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