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FOREX GÖRÜNÜM 

bloomberg, günlük 

TÜRKİYE 

Dün, beklentilerden yüksek gelen Mart ayı cari açık verisine karşın USDTRY paritesinde aşağı yönlü bir hareketlenme gördük. Yıl başından 

bu yana Dolar karşısında %12’nin üzerinde bir değer kaybı yaşayan Türk Lirası’ndaki bu yükseliş Borsa İstanbul’u da pozitif etkiledi. 
 

ABD 

Avrupa tahvillerindeki cazip faizlerin yatırımcıları tahvil alımına yönlendirmesiyle Dolar’daki geri çekilme devam ediyor. Perakende Satışlar 

verisi öncesi Dolar Endeksi (DXY) bugün %0.14 değer kaybetmiş durumda. 
 

EURO BÖLGESİ 

• Almanya’da ilk çeyrek GSYH %0.3 artış gösterirken (beklenti:+%0.5), Nisan ayı TÜFE verisi beklentilerin üzerinde %0 oranında 

gerçekleşti (beklenti: -%0.1). Veri sonrası EURUSD paritesinde yukarı yönlü bir hareketlenme yaşandı. 

• Yunanistan, dün IMF’e ödemesi gereken 750 milyon euro’luk borcunu IMF’teki rezervlerinden karşıladı. 

• Avrupa Merkez Bankası (ECB), Yunan bankalarının Yunanistan Merkez Bankası üzerinden kullanabilecekleri acil likidite desteğini 1.1 

milyar euro artırarak 80 milyar euroya yükseltti. 
 

ASYA / PASİFİK 

• Çin’in Nisan ayı sanayi üretimi yıllık bazda beklentilerin çok az altında kalarak %5.9 oranında açıklandı (beklenti: %6). 

• Japonya’da cari işlemler dengesi Mart ayında 2.795 trilyon  yen (23 milyar dolar) fazla vererek 7 yılın zirvesini gördü (beklenti:  2.07 trilyon 

yen). Veri sonrası USDJPY paritesi yatay bir seyir izlemekte. 
 

EMTİA 

• Petrol fiyatları, dün açıklanan ABD stoklarının azalması ve OPEC’in açıkladığı günlük petrol talebi beklentisinin 10 bin varil yukarı 

çekilmesiyle yükselişini sürdürmekte. 

• Altın fiyatları ise global piyasalardaki olumsuz görünüm ve Dolar’daki geri çekilmenin de etkisiyle 1193 desteği üzerinde işlem görmeye 

devam etmekte. 
 

bloomberg 

13 Mayıs Çarşamba
Saat Ülke Dönem Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

11:30 İngiltere Nisan İşsizlik Başvuruları -20BIN -20.7BIN

11:30 İngiltere Mart İşsizlik Oranı %5,5 %5,6

12:00 Euro Bölgesi 1.Çeyrek GSYH (Öncü) %0,4 %0,3

12:00 Euro Bölgesi Mart Sanayi Üretimi(Aylık) %0,0 %1,1

15:30 ABD Nisan Perakende Satışlar(Aylık) %0,2 %0,9

İngiltere Merkez Bankası (BOE), Enflasyon Raporu'nu açıklayacak.



EUR/USD: 1.1265 Seviyesi Aşılırsa Yükseliş Hızlanabilir! 

Dün Dolar’ın küresel piyasalarda değer 

kaybetmesiyle yükselişini devam ettiren Parite, 

bugün Almanya GSYİH’sinin beklenti altında 

gelmesinin verdiği geri çekilmeyi TÜFE’deki beklenti 

üstü yükselişle karşıladı. İspanya ve Fransa 

TÜFE’sinin beklenti altı kalsa da Euro Bölgesi 

GSYİH ve Sanayi Üretimi verilerinin beklentisini 

fiyatlayan piyasa 1.12 60’lara doğru yükselişte. ABD 

tarafında ise Perakende Satışlar verisi dalgalanma 

yaratabilir. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; paritede 1.1265 ana 

direncimize doğru yükseliş görülüyor. Yükselişin 

desteklenebilmesi adına ilk etapta 1,1270 - 90 

bölgesinin üzerinde kapanışların gerçekleşmesi 

gerekiyor. Bu bölge üzerinde 1,1350 - 1,1450 

dirençleri takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 

1.1220, 1.1175  ve 1.1130 desteklerı ön plâna 

çıkıyor. 
  

Kısa Vade Direnç3 1.1443

Uzun Vade Direnç 2 1.1361

Periyod Direnç 1 1.1299

1 Gün % PİVOT 1.1217

5 Gün % Destek 1 1.1155

Aylık % Destek 2 1.1073

2015 Destek 3 1.1011-7.07

0.06

-0.70

 %Değişim

6.26

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

EURUSD 1.1241 # 1.1034 1.1970 8.48% 62.32 22.22 1.0431 1.1443 24% 22%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



USD/TRY:  2.68’in  Altında Kalırsa Satış Baskısı Artabilir! 

İçeride dün Mart ayı cari işlemler açığı 4 milyar 961 

milyon dolar olarak önceki aya göre artış gösterdi. 

TL tarafı için olumsuz diyebiliriz ancak piyasa veriyi 

pek de fiyatlamadı. Aksine gösterge faizdeki 

düşüşün de etkisiyle 2.70’lerden 2.66’lara kadar bir 

gerileme yaşandı. Bugün içeride hazine iç borç 

ödemesi bulunurken, ABD’de ise perakende satış 

rakamları açıklanacak. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; 2.69’daki 20 günlük 

ortalamasını aşağı yönlü kırmasıyla birlikte 2.66’nın 

da hafif altına sarkan parite şu sıralar bu noktadan 

aldığı destekle bir miktar yükselişte. 

 Yukarı yönlü hareketlerde 2.6720, 2.6850 ve 

2.6920 direnç seviyelerimiz olarak görünürken, 

satış baskısının devamında 2.6480 ana destek 

seviyesi olarak takip edilebilir. 

 

Kısa Vade Direnç3 2.7354

Uzun Vade Direnç 2 2.7199

Periyod Direnç 1 2.6906

1 Gün % PİVOT 2.6751

5 Gün % Destek 1 2.6458

Aylık % Destek 2 2.6303

2015 Destek 3 2.6010-12.41

-0.24

1.03

 %Değişim

-0.34

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 2.6693 # 2.6886 2.3756 -11.64% 50.46 29.20 2.4734 2.7606 89% 93%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



XAU/USD: 1200 Altı Satış Baskısı Devam Etmekte! 

  

Çin’de sanayi üretiminin aylık bazda artışıyla 

hareketlenen fakat perakende satışlar ve sabit 

yatırımlar verilerinin beklenti altı gelmesiyle birlikte 

geri çekilen sarı metal, 1178 – 1215 yatay kanal 

hareketine devam etmekte. 

  

Teknik olarak incelendiğinde;. 1196 direnç testi 

sonrası altın hafif çekildi. 1196 seviyesinin 

geçilmesi halinde ilk olarak 1205 ve 1217 dirençleri 

izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1184 ve 1174 

destekleri takip edilebilir. 

Kısa Vade Direnç3 1216.91

Uzun Vade Direnç 2 1207.06

Periyod Direnç 1 1200.62

1 Gün % PİVOT 1190.77

5 Gün % Destek 1 1184.33

Aylık % Destek 2 1174.48

2015 Destek 3 1168.040.65

0.12

0.42

 %Değişim

-0.36

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1195.13 # 1193.23 1218.39 2.11% 50.99 14.84 1156.12 1226.16 30% 9%

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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