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FOREX GÖRÜNÜM 

TÜRKİYE 

• Yurtiçinde terör eylemlerinin devam etmesi sonrası yaşanan iç karışıklıkla birlikte risk primimiz de görülen yükseliş kurlarda artış sağladı.  

• Liderler düzeyinde gerçekleştirilen ve yaklaşık 4.5 saat süren koalisyon görüşmesinin ardından yapılan açıklamada henüz somut bir şey olmadığı, liderlerin 

Perşembe veya Cuma günü tekrar bir araya gelecekleri ifade edildi. 

 

ABD 

FED Bşk. Yrd. Fisher, enflasyonun ucuz petrol ve diğer hammaddelerin etkilerinin ortadan kalkması ile istikrar kazanacağını belirtti. Atlanta FED Başkanı 

Lockhart ise  Eylül ayının 9 yıl aradan sonra yapılacak ilk faiz artırımı için iyi bir olasılık olmaya devam ettiği görüşünü yineledi. Bu konuşmalar Dolar 

Endeksi’nde dalgalı bir seyre sebep oldu. 

 

EURO BÖLGESİ 

• AB Komisyonu yetkilileri ve Yunan Maliye Bakanlığı yetkilisi; Euro Bölgesi'nde Yunanistan ile kreditörler arasında anlaşmanın sağlandığını söyledi. 

• Bugün açıklanacak ZEW ekonomik beklenti anketi EURUSD paritesinde dalgalanmalara sebep olabiir. 

 

ASYA/PASİFİK 

Çin, Yuan'ın referans değerini %1,9 düşürdü. Yuan'ın değeri ocak 1994'ten beri en yüksek oranda düştü. Bu durum, Dolar’ın tüm piyasada güçlü hale getirdi.  

 

EMTİA  

• Dolar endeksinde volatilitenin yüksek olması altında da fiyatlamaların sertleşmesine sebep oldu. Dün akşam üzerine doğru 1100 seviyesinin üstüne çıkan 

Altın, bugün sabah saatlerinde ise Çin'den gelen haberler nedeniyle 1090!a doğru tekrar geri çekilmeye başladı.  

 

• Dün emtia fiyatlarının hemen hemen hepsinde görülen sert yükselişin petrol fiyatlarına da alım getirdiğini izledik. Buna karşılık bu yükselişe sabah 

saatlerinde Çin'den fren geldi. Çin, ihracattaki sert düşüşün ardından para birimi yuanda son 20 yılın en hızlı devalüasyonunu gerçekleştirdi. Bu akşam 

ABD'den açıklanacak özel sektör petrol stokları fiyatlamalarda belirleyici olabilir. 
 
 
 

 
11 Ağustos Salı

Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

10:00 Haziran Cari İşlemler Dengesi($) -3,20MLR -3,99MLR

12:00 Ağustos ZEW Almanya Beklenti Endeksi 32,0 29,7

12:00 Ağustos ZEW Almanya Cari Endeksi 64,2 63,9

15:30 2.Çeyrek Tarım Dışı Verimlilik(Öncü) %1,6 -%3,1

17:00 Haziran Toptan Satış Envanterleri (Aylık) %0,4 %0,8
bloomberg 



EUR/USD: 20 Günlük Ortalama Altında Satışlar Artabilir   

  

 

 

Dün, gündem veri akışı açısından sakin bir 

durumdayken, FED üyelerinin konuşmaları takip 

edildi. Başkan yardımcısı Fischer, faiz artırımı için 

hala enflasyon konusunda ilerleme kaydetmek 

gerektiğini belirtirken; Atlanta FED Başkanı 

Lockhart faiz artımı için doğru zamanın 

yaklaştığına işaret etti. Bu gelişmelerin ışığında 

dalgalanan Parite, gün içinde en yüksek 1.1042 

seviyesini gördükten sonra kapanışını 1.1019’dan 

yaptı.  

 

Teknik olarak incelendiğide; 20 günlük 

ortalamasından destek bulma çabası süren 

Parite’de satıcılı seyrin devamı halinde 1.0895 

desteği hedeflenebilir. Olası yükselişlerde ise 

1.0990 seviyesi üzerinde kalıcı olması halinde 

1.1036 direncine doğru alımlar gelebilir. 

  

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

EURUSD 1.0969 # 1.0955 1.1388 3.95% 48.14 12.50 1.0785 1.1369 17% 14%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



USD/TRY: 2.7780 Desteğinin Hemen Altında  

Dün yurt içi gelişmelerin de etkisiyle 2.7954 

seviyesine kadar yükselen Parite, FED başkan 

yardımcısı Fischer’dan gelen ılımlı yorumların da 

etkisiyle düşüş seyirne geçerek kapanışını 2.7792 

seviyesinden yaptı. Bugün yurt içinde cari işlemler 

dengesi datası öne çıkarken, ABD kanadında 

tarım dışı verimlilik rakamları takip edilebilir. 

 

Teknik olarak incelendiğide; 2.7780 desteğinin 

hemen altında işlem gören Parite için bu    

seviyenin altındaki kapanışlar 2.7653 desteğine 

doğru sert satışlar getirebilir. Olası yukarı yön 

denemelerinde ise 2.7780 seviyesi sonrası 2.7971 

direnci takip edilebilir. 

 

Kısa Vade Direnç3 2.8101

Uzun Vade Direnç 2 2.8027

Periyod Direnç 1 2.7922

1 Gün % PİVOT 2.7848

5 Gün % Destek 1 2.7743

Aylık % Destek 2 2.7669

2015 Destek 3 2.7564-15.84

0.19

-0.08

 %Değişim

-4.65

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 2.7873 # 2.7353 2.5255 -7.67% 64.05 40.26 2.5937 2.8045 97% 98%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



XAU/USD: 20 Günlük Ortalamasından Direnç Görmekte  

Bir süredir satış baskısı altında bulunan değerli 

metal, dün FED Başkan yardımcısı Fischer’in 

konuşmalarının ardından Dolar Endeksi’ndeki geri 

çekilmeyle birlikte en yüksek 1104 seviyesini 

gördü. Bu sabah itibariyle 1100 dolar üzerindeki 

seyrini sürdüren Parite’te ABD tarafından gelecek 

tarım dışı verimlilik rakamları bir miktar volatilite 

yaratabilir. 

 

Teknik olarak incelendiğide; 20 günlük 

ortalamasından direnç gören değerli metalde RSI 

görünümü karışık sinyaller vermekte. Aşağı yönlü 

hareketin sürmesi halinde önemli 1086 desteğine 

doğru bir geri çekilme beklenebilir. 20 günlük 

oratalama üzerinde kapanışların devamı halinde 

ise 1110 direncine doğru alımlar gelebilir. 

 

Kısa Vade Direnç3 1133.28

Uzun Vade Direnç 2 1121.18

Periyod Direnç 1 1114.02

1 Gün % PİVOT 1101.92

5 Gün % Destek 1 1094.76

Aylık % Destek 2 1082.66

2015 Destek 3 1075.50-7.56

-0.78

0.53

 %Değişim

-5.07

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1098.13 # 1103.34 1190.52 7.90% 38.20 52.86 1075.24 1234.12 9% 3%

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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