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FOREX GÖRÜNÜM 

bloomberg, günlük 

TÜRKİYE 

• Cuma günü 3,6 mlr dolar beklenen Mayıs ayı cari açık verisi -3,99 mlr$ olarak gerçekleşti. Yıllık rakam -44,6 mlr$ oldu. Buna rağmen yurtiçi 

koalisyon görüşmelerinin fiyatlanması ve Dolar Endeksi’ndeki düşüşten dolayı USDTRY paritesindeki gerileme devam etti. 

• Hükümet kurma çalışmalarına ilişkin saat 14:00’te AKP-CHP görüşmesi takip edilecek. 

 

ABD 

Yellen, Mayıs açıklamasına paralel bu yıl faizleri arttırmanın uygun olacağını ve ilk adımı atabileceklerini, bunun kademeli olacağını, 

enflasyonun belirsiz seyrettiğini, beklenmedik gelişmelerin faiz artışını erteleyebileceğini veya hızlandırabileceğini belirtti. Yellen’ın açıklamaları 

Dolar Endeksi’nin güçlenmesine vesile olmuş durumda. 

 

EURO BÖLGESİ 

• Cumartesi günü biraraya gelen Euro Bölgesi maliye bakanları (Eurogroup), Yunan hükümetinin sunduğu yeni reform planını yeterli bulmadı. 

Eurogroup, Yunan hükümetine, üçüncü kurtarma paketi müzakerelerinin başlatılabilmesi için bazı taleplerini, Yunan Parlamentosu’nda 

yasalaştırması için üç gün süre tanıdı. Bunun sonucunda EURUSD paritesi güne aşağı yönlü fiyat boşluğuyla açıldı. Fakat AB Konsey 

Başkanı Donald Tusk’ın AB Yunanistan ile anlaştığına yönelik son dakika açıklamasıyla birlikte Euro ivmeli bir yükselişe geçmiş durumda. 

 

• İngiltere'de Mayıs'ta ticaret açığı 393 milyon sterlin oldu, beklenti 2.2 milyar $ açık. Bu veriyle birlikte GBPUSD’de yukarı yönlü ivmeli bir 

hareket gözlendi. 

 

ASYA / PASİFİK 

• Çin’de ihracat yıllık bazda %2,8 arttı (%1 artması bekleniyordu). İthalat ise beklentilerin altında yıllık bazda %6,1 geriledi (%15,5 gerilemesi 

bekleniyordu). 

• Japonya’da Haziran ayı sanayi üretimi beklentilerin altında kalan bir gerilemeyle Yen’in bir miktar güçlenmesini sağladı.  

 

EMTİA 

• Petrol, Mart ayından bu yana en büyük haftalık düşüşü göstermesinin ardından, İran’ın Batı Bloğu ülkeleriye anlaşmaya çok yakın olduğu 

haberleriyle kayıpları genişletiyor. 

• Altın, yatırımcıların ağırlıklarını, Yunanistan'ın Euro’dan çıkabileceği endişeleri yerine, Fed'in olası faiz artırımı zamanlamasına 

çevirmelerinin ardından değer kaybetti.  
 

13 Temmuz Pazartesi
Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

21:00 Haziran Hazine Bütçe Dengesi($) 41MLR -82,4MLR

16:00 → Eurogroup toplantısı başlayacak.
bloomberg 



EUR/USD: Kısa Vadeli Ortalamalarından Direnç Görmekte. 

  

 

Yunanistan’ın geçtiğimiz hafta kreditörlere sunduğu 

yeni reform paketi kreditörler tarafından yetersiz 

bulundu ve yetkililer teklif edilen reformların 

uygulanacağına dair güven duymadıklarını ifade 

ettiler. Bununla birlikte, Yunanistan’a vergi ve 

emeklilik reformlarını içeren yeni teklifler için 

Çarşamba gecesine kadar süre verilmişti, ancak bu 

sabah gelen haberlere göre Yunanistan, AB ile 

anlaşmayı sağladı. 

   

Teknik olarak incelendiğinde; kısa vadeli 

ortalamalarını test eden Parite’nin 1.1245 seviyesi 

üzerinde kalıcı olması halinde yükselişini 

ivmelendirmesi beklenebilir. RSI indikatörü henüz 

yönsüz bir seyir izlerken kar satışları gelmesi 

durumunda 1.1136 desteği altında 1.1036 seviyesi 

takip edilebilir. 

 

Kısa Vade Direnç3 1.1479

Uzun Vade Direnç 2 1.1347

Periyod Direnç 1 1.1255

1 Gün % PİVOT 1.1123

5 Gün % Destek 1 1.1031

Aylık % Destek 2 1.0899

2015 Destek 3 1.0807-7.67

0.09

0.88

 %Değişim

-0.98

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

EURUSD 1.1164 # 1.1169 1.1569 3.58% 51.46 18.02 1.0814 1.1470 22% 20%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



USD/TRY: 50 Günlük Ortalamanın Altına Sarktı 

Türk Lirası, Dolar karşısında geçtiğimiz haftadan bu 

yana %0.57 ve aylık bazda %2.79 değer kazanmış 

durumda. Dolar Endeksi’ndeki sınırlı geri çekilme 

ile değer kazancını bu sabah itibariyle de sürdüren 

Türk Lirası için bugünün gündeminde yer alan yurt 

içi ve yurt dışı gelişmeler önem arz etmekte. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; 50 günlük 

ortalamasından sarkan USDTRY paritesinin 2.6483 

desteğinin de altını görmesi halinde 2.6212 

desteğine doğru satışların artması beklenebilir. 

Olası bir tepki hareketi durumunda 2.6857 

seviyesine doğru alımlar gelebilir. 

Kısa Vade Direnç3 2.7004

Uzun Vade Direnç 2 2.6906

Periyod Direnç 1 2.6787

1 Gün % PİVOT 2.6689

5 Gün % Destek 1 2.6570

Aylık % Destek 2 2.6472

2015 Destek 3 2.6353-11.98

0.46

0.81

 %Değişim

3.04

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 2.6541 # 2.6858 2.4766 -7.79% 43.07 18.70 2.5894 2.7598 78% 85%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



XAU/USD: Yönsüz Seyir Sürmekte. 

 

 

Geçtiğimiz haftayı değer kaybıyla tamamlayan Altın 

için Yunanistan ve Çin ekonomisindeki olumsuz 

gelişmelerin desteği yeterli olmazken, FED 

Başkanı Yellen’ın, bu yıl içinde en az bir faiz 

artırımı gerçekleşeceğini hatırlatması da değerli 

metalde aşağı yönlü baskıyı artırmakta. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; aşağı yönlü trendi 

güçlenmeye devam eden XAUUSD paritesi için 

destekler 1154 ve 1142 seviyelerinde iken, 

dirençler 1167 ve 1173 dolar seviyelerinde.  
 

Kısa Vade Direnç3 1174.81

Uzun Vade Direnç 2 1170.16

Periyod Direnç 1 1166.95

1 Gün % PİVOT 1162.30

5 Gün % Destek 1 1159.09

Aylık % Destek 2 1154.44

2015 Destek 3 1151.23-2.24

-0.21

-0.92

 %Değişim

-2.28

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1160.84 # 1173.96 1202.69 2.45% 40.13 15.83 1153.85 1220.81 14% 4%

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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