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FOREX GÖRÜNÜM 

bloomberg, günlük 

TÜRKİYE 

• TCMB’nin Türk Lirası’ndaki değer kaybını önlemek amacıyla son MB faiz toplantısında belirttiği ek tedbirler kapsamında bugün USD cinsi 

zorunlu karşılıklara uygulayacağı gecelik faiz oranını %0.12 olarak açıkladı.  

• Türkiye’nin Mart ayı cari işlemler dengesi beklentilerin üzerinde 4.96 milyar TL açık verdi. Verinin açıklandığı saniyelerde USDTRY 

paritesinde aşağı yönlü hareketler oluştu. 
 

ABD 

Bu yıl FOMC’de oy hakkı bulunan San Francisco FED Başkanı John Williams, dünkü röportajında ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte 

toparlanmasını beklediğini, işsizliğin iyileşmeye devam ettiğini ve faiz artırımının herhangi bir toplantıda yapılabileceğini söyledi. 
 

EURO BÖLGESİ 

• İngiltere Merkez Bankası (BOE) piyasa beklentisine uygun olarak faiz oranında değişikliğe gitmezken (%0.50), parasal genişleme 

kapsamında yıllık 375 milyar sterlin ile varlık alım programını devam ettirme kararı aldı. Bununla birlikte İngiltere ekonomisi 9 çeyrektir 

büyüme kaydetmiş olmasına karşın henüz enflasyon hedefine ulaşmış değil. 

• Dün gerçekleştirilen  Euro Bölgesi maliye bakanları toplantısında, reformlarının yetersiz bulunması sebebiyle Yunanistan’ın kalan 7.2 

milyar euroluk kredi dilimi onaylanmadı. Euro Bölgesi maliye bakanlarının ortak açıklamasında, Yunanistan'ın ancak Troyka kurumlarıyla 

anlaşmaya varması halinde kalan kredi diliminin serbest bırakılmasının gündeme alınacağı ifade edildi. 
 

ASYA / PASİFİK 

Avustralya’da konut kredileri aylık bazda %1,6 ile %1’lik beklentinin üstünde açıklandı. Böylelikle tahvil faizlerindeki yükselişe rağmen 

AUDUSD yaklaşık %0.70 primli  seyrediyor. 
 

EMTİA 

ABD petrol stoklarının son 5 yıllık ortalamasının 100 milyon varil üstünde olması ve Katar eski Eneji Bakanı’nın günlük en az 2 milyon varil 

arz fazlası bulunduğuna yönelik söylemleri petrol fiyatını aşağı çeken unsurlar olarak karşımıza çıkmakta. Vadeli piyasalarda ham petrol, 

Batı Teksas türü ham petrol ve Brent petrol kontratları düşüş kaydetmekte. 
 

bloomberg 

12 Mayıs Salı
Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

10:00 Türkiye Mart Cari İşlemler Dengesi($) -4,3MLR -3,2MLR

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

11:30 İngiltere Mart İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) %0,3 %0,4

21:00 ABD Nisan Hazine Bütçe Dengesi($) 138MLR 106.9MLR



EUR/USD: 1.1245 Seviyesi Altında Satışlar Artmakta! 

Dün Euro Bölgesi Maliye Bakanları’nın bir araya 

geldiği Eurogroup toplantısından bir sonuç 

alınamadı. Maliye bakanları Yunanistan’ı reformlar 

konusunda yetersiz bularak, 7,2 milyar euroluk kalan 

kredi dilimini serbest bırakmadı. Yunanistan 

endişeleriyle son 3 gündür düşüş gösteren 

Euro/dolar paritesi, bugün gelen tepki alımlarıyla 

%0,35 değer kazanıyor. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; 1,1390 

seviyesinden başlayan kısa vadeli düşüş trendi 

1.1140’tan destek bularak yönünü değiştirdi. 

Parıte’de yukselişin desteklenebilmesi adına ilk 

etapta 1,1270 - 90 bölgesinin üzerinde kapanışların 

gerçekleşmesi gerekiyor. Bu bölge üzerinde 1,1350 

- 1,1450 dırençleri takip edilebilir. Geri çekilmelerde 

ise 1,1130 ve 1,1050 desteklerı ön plâna çıkıyor. 



USD/TRY:  2.6970 Seviyesinde Direnç Görüyor. 

Dün gösterge tahvil faizinin %10’un altına 

gerilemesi ile Dolar, TL karşısında değer kaybetti 

ve 2.6800 seviyesinin altını test etti. Bu sabah, 

gelen tepki alımlarıyla birlikte 2.70 üstüne tekrar 

çıkan Parite bu seviyeden bir miktar gerileyerek 

2.69’lu seviyelerden işlem görmekte. Bununla 

birlikte cari açık verisinin Parite’de volatilite 

yaratmadığını görmekteyiz. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; 2.6920’deki 20 

günlük ortalamasından aldığı destekle 2.70 üstüne 

atak yapan parite 2.67 - 2.72 yatay gidişatını 

sürdürüyor. Yukarı yönlü gidişlerde 2.7050 ve 

2.7100 direnç seviyelerimiz. Paritede geri 

çekilmelerde 2.6920, 2.6850 ve 2.6720  destek 

seviyeleri olarak takip edilebilir. Ana destek olan 

2.6480 gücünü korumaya devam ediyor. 

 



XAU/USD: Yatay Kanalın Alt Bandına Yaklaşmakta! 

Asya seansında önemli ekonomik veri 

bulunmadığından Altın sakin seyretti. Avrupa 

seansında Eurogroup toplantısı  ve ABD seansında 

bütçe dengesi Altın’da dalgalanma yaratabilir. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; Altın fiyatları dün 

1184 dolara gerileyerek tamamladı. 1178 – 1215 

arası yatay kanal hareketine devam etmekte. Genel 

olarak fiyat hareketleri Ayı piyasası yönünde 

oluşuyor. Bu doğrultuda 1178 ve 1170 seviyesi 

önemli birer destek oluştururken, yukarı yönlü tepki 

hareketlerinde 1189 seviyesi geçilirse 1193 ve 1205 

güçlü direnç noktaları olarak takip edilebiliir. 

 



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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