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FOREX GÖRÜNÜM 

TÜRKİYE 

• Mayıs ayında 3,9 milyar dolardan 4,4 milyar dolara revize edilen cari açık (beş aylık dönemde toplam revizyon 802 milyon dolar), Haziran’da 3,36 milyar dolara 

geriledi(beklenti 3.20 milyar dolar). 12 aylık cari açığımız ise 44 milyar 691 milyon seviyesinde önceki aydan daha düşük geldi. 

• Yurtiçinde Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu görüşmesinden daha sert söylemler bekleyen piyasalarda parti hükümet sözcülerinin ılımlı konuşmaları sonrasında kur tarafında 

satışlar yaşandığını izledik. Davutoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun Perşembe günü saat 14:00'de tekrar bir araya geleceği belirtildi .  

 

ABD 

• ABD son çeyrek tarım dışı verimlilik ile toptan mamul satışları verileri beklentilerin altında kalarak  Dolar’ın zayıflamasına yol açtı. 

• Bugün ABD'de veri akışı sakin görünmektedir. 

 

EURO BÖLGESİ 

• Resmi ağızlardan 86 milyar Euro'luk 3. kurtarma paketi için dün anlaşmanın sağlandığı haberi geldi. Anlaşma için kreditörlerin Yunanistan parlamentosundan geçirilmesini 

istedikleri paketin bugün komisyonlardan geçtikten sonra Perşembe günü genel kurulda muhalefetin desteğiyle kabul edilmesi bekleniyor. Cuma günü ise Eurogroup Maliye 

Bakanları'nın onayının alınması halinde üye ülkelerin parlamentosuna sunulacak. 

• Euro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven anketi beklentilerin üstünde gelirken Almanya ZEW ekonomik güven endeksi verisi ise beklentileri karşılayamadı. 

• Bugün açıklanacak Euro Bölgesi sanayi verileri  öncül olabilir. 

 

ASYA/PASİFİK 

• Japonya'da ise ÜFE verileri beklentileri karşılamazken, sanayi üretimi beklentiye paralel, sanayi aktivite endeksi ise beklentilerin üzerinde geldi. Japonya Merkez Bankası 

tutanaklarında 3 üyenin 2016 mali yılının ilk yarısına ertelenen yüzde 2 enflasyon hedefi konusunda şüpheli oldukları gözlend i. USDJPY de geri çekilme gözlenmekte. 

• Çin Merkez Bankası (PBOC), dünkü % 1.86'lık devalüasyondan sonra ,bugün de sanayi üretimi ve perakende satışlar verilerinin beklentilerin altında gelmesiyle birlikte 

yuan referans kurunu yüzde 1.62 daha düşürdü.   
 

 

EMTİA  

• Çin, ihracattaki sert düşüşün ardından para birimi yuanda son 20 yılın en hızlı devalüasyonunu gerçekleştirdi. Çin'den gelen haberle emtialarda sert düşüşler görülürken 

Altın’da da satışlar gerçekleşti. Daha sonrasında altına gelen güçlü talep ve dolar endeksinde aşağı yönlü hareketler altın fiyatlarında tekrar yükselişlerin yaşanmasına 

sebep oldu. 

• OPEC'in dün yayınladığı arz rakamlarında İran'ın yaptığı arz miktarının 2012'den bu yana en yüksek seviyeye çıktığı belirtild i. Amerikan Petrol Enstitüsü'nden dün yapılan 

açıklamada ise ham petrol stoklarının 847 bin varil azaldığı belirtildi. Beklenti 1 milyon 800 bin varil azalma yönündeydi. Bu verilerin ardından Brent Petrol tekrar 49’un 

altında işlem görmeye devam ediyor. 
 
 

 

 

 

 

12 Ağustos Çarşamba
Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

11:30 Temmuz İşsizlik Oranı %5,6 %5,6

12:00 Haziran Sanayi Üretimi(Aylık) -%0,1 -%0,4

14:00 Ağustos MBA Mortgage Başvuruları  ● %4,7

21:00 Temmuz Hazine Bütçe Dengesi($) -128.5MLR 51,8MLR

bloomberg 



EUR/USD: 50 Günlük Ortalamasını Aşmakta Zorlanıyor 

  

 

Dün açıklanan Almanya ZEW Beklenti Endeksi, 

piyasa beklentisinin oldukça altında gelmesine 

karşın EURUSD paritesine kayda değer bir etki 

yaratmadığı görüldü. ABD kanadında ise veri akışı 

sakinken, günün öne çıkan gelişmesi; iki hafta süren 

müzakereler sonunda Yunan hükümeti ile AMB, 

Uluslararası Para Fonu (IMF), Avrupa Komisyonu ve 

Avrupa İstikrar Mekanizması'ndan oluşan kreditörler 

arasında 86 milyar euroluk bir anlaşma sağlanması 

oldu. 

 

Teknik olarak incelendiğide; 50 günlük 

ortalamasından direnç görmeye devam eden Parite 

için RSI görünümü olumlu. 1.1036 seviyesi 

üzerindeki kapanışlar 1.1136 direncine doğru alımlar 

getirebilir. 1.1036 desteğinin kırılması halinde ise 

1.0990 ve 20 günlük ortalamanın bulunduğu 1.0965 

seviyeleri destek noktaları olarak takip edilebilir. 

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

EURUSD 1.1041 # 1.0959 1.1389 3.92% 52.52 12.79 1.0785 1.1369 20% 16%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



USD/TRY: 2.7780 Yatay Desteğinde Tutunmakta  

Türkiye’de Haziran ayı cari işlemler dengesi, -3.20 

milyar TL olan piyasa beklentisinin hafif üzerinde 

gerçekleşerek -3.36 milyar dolar oldu. Buna 

karşın, verinin geçen yılın aynı ayına göre 812 

milyon dolar azalmış olması, Türk Lirası’na pozitif 

yansıdı. Veri sonrası 2.7603 seviyesine çekilen 

Parite gün içindeki en düşük seviyesini de test 

etmiş oldu.  

 

Teknik olarak incelendiğide; 2.7780 desteği 

üzerindeki konsolidasyonu süren USDTRY’de 

bugün bir miktar satış baskısı hissedilmekte. 

Parite’nin bu seviyenin altına sarkması durumunda 

destekler 2.7653 ve 2.7329 seviyelerinde iken, 

olası yükselişlerde 2.7971 ve 2.8096 dirençleri 

takip edilebilir. 

 

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 2.7706 # 2.7418 2.5282 -7.79% 59.17 39.59 2.5993 2.8061 94% 96%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



XAU/USD: 20 Günlük Ortalamasını Yukarı Yönde Kırdı  

En büyük Altın talepçisi durumundaki Çin’den 

gelen devalüasyon haberleri sonrası, emtialarda 

görülen satış baskısı değerli metale sınırlı da olsa 

tepki alımları getirdi. Bu sayede yükselişini beşinci 

gününe taşıyan Altın’da orta ve uzun vadeli yönün 

hala negatif olduğu gözden kaçmamalı. 

 

Teknik olarak incelendiğide; 20 günlük 

ortalaması ve 1110 seviyesini yukarı yönde kıran 

değerli metal, RSI indikatörüyle uyumlu bir şekilde 

düşüş trendini de kırma çabası içinde. Yükselişin 

teyidi açısından 1110 desteği üzerindeki kapanışlar 

takip edilebilecekken, olası satışlarda 1101 ve 

1086 destekleri takip edilebilir. 

 

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1115.85 # 1102.31 1190.42 7.99% 49.36 49.47 1075.04 1231.58 16% 5%

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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