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FOREX GÖRÜNÜM 

bloomberg, günlük 

TÜRKİYE 

• Dün yurt içinde veri akışı sakindi. Koalisyon turları çerçevesinde TL’nin kısa vadede iyimserliği devam etmekte ve bu kapsamda USDTRY 

paritesinde aşağı yönlü hareket sürmektedir. 

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

 

ABD 

• Dün gece açıklanan aylık bütçe dengesinin 51.8 milyar $ ile beklentilerin üzerinde gerçekleşmesiyle birlikte  Dolar Endeksi’nde bir miktar 

artış gözlendi. Endeks bu sabah itibariyle 97 seviyesinin üzerini görmüştür. 

• ABD’nin başını çektiği Batı Bloğu ülkeleriyle İran arasında nükleer konusunda varılan anlaşma sonrası EURUSD 1.10’un altına doğru 

sarkmış durumda. 

• Bugün ABD’de Haziran ayına ait perakende satışlar  açıklanacak. 

 

EURO BÖLGESİ 

• Yunanistan ile kreditörler arasında dün sabah saatlerinde anlaşma sağlandı. Ancak anlaşmanın yasal bır zemine oturabilmesi için çarsamba 

günü Yunanistan’da parlamentoda yapılacak oylamadan gecmesi gerekmektedir. Ayrıca Yunanistan bankalarının 2 gün daha kapalı 

kalacağı açıklandı. Bu haberler sonrası EURUSD’da geri çekilmeler gözlendi.   

• Almanya TÜFE aylık %-0.1 ile beklentilere paralel geldi. 

• Avrupa Birliği’ne üye 28 ülkenin Ekonomi ve Maliye Bakanı bugün Brüksel'de bir araya geliyor.  İngiltere’nin enflasyon rakamları, 

Almanya’nın ZEW anketi sonuçları ile Euro Bölgesi sanayi üretimi verileri de bugün takip edilecek diğer Avrupa haberleri olarak 

gözükmektedir. 

 

EMTİA 

• Brent Petrol, İran’la Batı Bloğu ülkeleri arasında anlaşma sağlandığının açıklanmasıyla beraber %2’nin üzerinde düşüş göstermekte. 

• Altın, Yunanistan ile kreditörlerin anlaşmasıyla birlikte  1150’li seviyelere doğru geri çekilmiş durumda.  

14 Temmuz Salı

Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

11:30 Haziran Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) %0,1 %0,2

12:00 Mayıs Sanayi Üretimi(Aylık) %0,2 %0,1

12:00 Temmuz ZEW Almanya Beklenti Endeksi 30,0 31,5

15:30 Haziran Perakende Satışlar(Aylık) %0,3 %1,2

05:00 → Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) iki günlük toplantısı başlayacak.
bloomberg 



EUR/USD: Parite’de Satış Baskısı Artmakta. 

  

 

Yunan Hükümeti 86 milyar euroluk (94.4 milyar 

dolar) bir finansal yardım karşılığında ve reformları 

acilen gerçekleştirme taahhüdü vererek dün 

kreditörlerle anlaşma sağladı. Anlaşma şartları en 

geç yarına kadar Yunan meclisinin onayından 

geçmek durumunda. 

Teknik olarak incelendiğinde; Avrupa 

kanadındaki olumlu gelişmeler sonrası, FED'in faiz 

arttırmak için önünde fazla engel kalmadığı 

spekülasyonu ile bir miktar gerileyen parite 1.0990 

desteğini kırma çabasında. Aşağı yönlü hareketin 

ivmelenmesi halinde 1.0915 ve 1.0847 seviyelerine 

kadar geri çekilmesi beklenebilir. Yeniden 1.1036 

direncini kırması halinde ise 1.1136 direncini 

hedefleyebilir. 

Kısa Vade Direnç3 1.1334

Uzun Vade Direnç 2 1.1266

Periyod Direnç 1 1.1143

1 Gün % PİVOT 1.1075

5 Gün % Destek 1 1.0952

Aylık % Destek 2 1.0884

2015 Destek 3 1.0761-9.20

-0.31

0.43

 %Değişim

-2.61



USD/TRY: Yatay Desteği Üzerinde Tutunma Çabasında.  

Dün, ABD ve Türkiye tarafında paritenin yönünü 

etkileyecek önemli bir veri akışı bulunmazken, yurt 

içinde koalisyon görüşmeleri takip edildi. Bugün ise, 

ABD’den gelecek perakende satışlar verisinin 

beklentileri karşılayamaması halinde paritede aşağı 

yönlü eğilim sürebilir. 

 

Teknik olarak incelendiğinde;  Yatay desteğinin 

bulunduğu 2.6481 seviyesinde tutunma çabası 

gösteren parite için RSI indikatörü yönsüz bir 

eğilime işaret etmekte. Ancak bu seviyenin 

kırılması halinde 2.6217 bölgesine doğru satışlar 

artabilir. Olası tepki alımlarında ise 50 günlük 

ortalamanın bulunduğu 2.6703 seviyesi test 

edilebilir. 

 

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 2.6501 # 2.6812 2.4785 -7.56% 42.50 17.18 2.5884 2.7596 78% 85%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD

Kısa Vade Direnç3 2.7021

Uzun Vade Direnç 2 2.6900

Periyod Direnç 1 2.6688

1 Gün % PİVOT 2.6567

5 Gün % Destek 1 2.6355

Aylık % Destek 2 2.6234

2015 Destek 3 2.6022-11.81

-0.08

1.74

 %Değişim

3.23



XAU/USD: 1154 Desteği Altında Satış Baskısı Artabilir  

 

 

Yatırımcıların, Yunanistan anlaşması ve FED’in faiz 

artırım sürecine yoğunlaşması güvenli liman 

alımlarını azaltarak Altın fiyatındaki satış baskısını 

canlı tutmakta.  Öte yandan bugün açıklanacak 

olan ABD perakende satışlar verisi paritede bir 

miktar hareketlilik yaratabilir. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; Yatay desteği 

üzerindeki konsolidasyonunu sürdüren parite 

bugün artan satış baskısıyla 1154 seviyesini kırma 

çabasında. Parite’nin bu seviyeden sarkması 

halinde gördüğü son dip olan 1147 düzeyini tekrar 

test etmesi beklenebilir. XAUUSD paritesine alım 

getirecek gelişmeler olması halinde ise ilk olarak 

1167 direnci takip edilebilir. 

 

Kısa Vade Direnç3 1177.86

Uzun Vade Direnç 2 1171.42

Periyod Direnç 1 1164.15

1 Gün % PİVOT 1157.71

5 Gün % Destek 1 1150.44

Aylık % Destek 2 1144.00

2015 Destek 3 1136.73-2.78

-0.17

-0.15

 %Değişim

-2.82

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1154.29 # 1172.41 1202.39 2.56% 36.80 17.28 1151.94 1220.98 11% 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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