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FOREX GÖRÜNÜM 

TÜRKİYE 

• Hükümet kurma çalışmalarının sonuçsuz kalması ve erken seçim ihtimalinin artması ile TL varlıklara yönelik risk algılamasının negatif etkilendiğini görüyoruz. 

Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmalarda erken seçimi işaret etmesi kurda sert hareketlere sebep oluşturdu. 

• Dolar / TL 2.84 ve sepet kur da 3.00 ‘ün üzerini görerek tarihi zirvelere çıktılar. Buna istinaden sabah vakti TCMB; zorunlu karşılıklar, rezerv opsiyonlar ve serbest 

hesaplar gecelik faizini %0.21'den %0.23'e çıkararak ve  bir hafta vadeli döviz depo faiz oranını dolar için %3'ten %2.75'e indirerek, kura müdahalede 

bulundu.Ardından USDTRY 2.83’e doğru geri çekilmekte. 

• Bugün yurtiçinde TCMB beklenti anketi açıklanacak. 

 

ABD 

• İç tüketime duyarlı ABD ekonomisinde önemli yer tutan perakende satış rakamlarının ise beklentiler dahilinde geldiğini izledik. Fakat haftalık işsizlik başvurularının 

beklentiden yüksek gelmesinin de etkisiyle Dolar Endeksi aşağı yönlü gevşemeye başladı.. 

• Bugün ABD'de ÜFE verileri, sanayi üretim verisi, kapasite kullanım oranı, Michigan tüketici güveni verisi izlenecek. 

 

EURO BÖLGESİ 

• Euro Bölgesi'nde dün açıklanan Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanaklarında büyümeye ilişkin tedbirli açıklamalar geldi. Büyüme konusunda Yunanistan 

kaynaklı risklerin sınırlı sınırlı kaldığı ancak Çin'deki gelişmelerin ve Fed'in olası faiz artırımının etkilerinin sert olabileceği yazıldı. Diğer taraftan Almanya ve Fransa 

enflasyon verileri beklentiler dahilinde geldi. Sabah gelen Almanya büyüme verisi ise beklentinin altında kalsa da Euro’da önemli bir geri çekilme yaşanmazken, 

biraz önce 3. kurtarma paketinin Yunan parlementosundan geçtiği haberiyle EURUSD’de 1.12’ye doğru bir yükseliş oluştu.   

• Bugün Eurogroup Maliye Bakanları'nın Yunanistan anlaşmasını onaylamak için bir araya geleceği ifade edildi.  

 

ASYA/PASİFİK 

Yeni Zelenda perakende satışları %0.1 ilebeklentilerin altında kalarak NZDUSD’nin aşağı yönlü hareketine vesile oldu.  

 

EMTİA  

• 1126 bölgesinden kâr satışlarının geldiğini gördük. Dünya Altın Konseyi dün açıkladığı 2015 yılının ilk 6 ayına ilişkin raporunda altın talebinin ilk 6 ayda yüzde 12 

gerilediğini söyledi. Arz miktarı ise geçen yılın ilk 6 ayına göre yüzde 5 düşüş gösterdi. Bu rakamları incelediğimiz zaman Altın’daki satış baskısı daha iyi 

açıklanabilir. 

• ABD 'de açıklanan petrol stoklarının beklentiler paralelinde gelmesinin ardından da petrol fiyatlarında geri çekilmeler devam etti. Emtialarda görülen düşüş petrol 

fiyatlarını aşağıya doğru baskılayan diğer bir unsur oldu.  
 

 

 

bloomberg 

14 Ağustos Cuma
Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

12:00 2.Çeyrek GSYH(Öncü) %0,4 %0,4

12:00 Temmuz Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) %0,2 %0,2

14:30 Ağustos TCMB Beklenti Anketi-Yıl Sonu TÜFE  ● %7,77

15:30 Temmuz Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) %0,1 %0,4

16:15 Temmuz Sanayi Üretimi(Aylık) %0,3 %0,3

17:00 Ağustos/1 Michigan Tüketici Güven Endeksi 94,0 93,1



EUR/USD:1.1136 ‘da Destek Bulmakta 

  

 

Dün Euro Bölgesinde öne çıkan gelişmeler Almanya 

TÜFE verisi ve Avrupa Merkez Bankası PPK 

tutanakları oldu. TÜFE  %0.2 artış gösterirken, 

tutanaklarda Euro Bölgesi enflasyonunun olağan 

seviyelerin altında olduğu öne çıktı. Bununla birlikte 

Amerika'da perakende satışlar piyasa beklentisini  

karşılarken, haftalık istihdam başvuru rakamları 

beklentinin hafif üzerinde geldi. Bu sabah açıklanan 

beklentiden olumsuz Almanya öncü GSYH verisine 

tepki vermemiş görünmekle beraber Yunan 

meclisinin 3. kurtarma paketini onaylaması haberiyle 

yükselişe geçti. 

 

Teknik olarak incelendiğide; 1.1136 desteğinde 

tutunma çabası süren EURUSD için RSI yönsüz bir 

seyre işaret etmekte. Parite’de yukarı yönlü 

hareketin ivmelenmesi 1.1245 direnci öne çıkarken, 

50 günlük ortalamanın altında 1.1036 desteği takip 

edilebilir. 

Kısa Vade Direnç3 1.1301

Uzun Vade Direnç 2 1.1245

Periyod Direnç 1 1.1192

1 Gün % PİVOT 1.1136

5 Gün % Destek 1 1.1083

Aylık % Destek 2 1.1027

2015 Destek 3 1.0974-7.89

0.05

1.69

 %Değişim

1.23

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

EURUSD 1.1147 # 1.0998 1.1369 3.37% 57.63 15.50 1.0789 1.1373 23% 19%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



USD/TRY: RSI, Aşırı – Alım Seviyesinde 

Koalisyon görüşmeleri öncesi 2.79’lu seviyelerden 

işlem gören USDTRY paritesi, erken seçim 

ihtimalinin göz önüne alınmasıyla birlikte bu sabah 

itibariyle 2.8422 ile rekor tazeledi. Bugün yurt 

içinde TCMB beklenti anketi öne çıkarken, ABD 

kanadında ÜFE, sanayi üretimi ve Michigan 

Tüketici Güven Endeksi takip edilebilir. 

 

Teknik olarak incelendiğide;  dün başlattığı sert 

yükselişiyle aşırı alım seviyesinde fiyatlanan 

USDTRY ‘de yükselişin devam etmesi halinde 

2.8617 ve 2.8952 dirençleri takip edilebilecekken, 

olası kar satışlarında 2.8096 ve 2.7971 destekleri 

takip edilebilir. 

Kısa Vade Direnç3 2.8952

Uzun Vade Direnç 2 2.8617

Periyod Direnç 1 2.8383

1 Gün % PİVOT 2.8048

5 Gün % Destek 1 2.7814

Aylık % Destek 2 2.7479

2015 Destek 3 2.7245-17.55

-0.67

-1.88

 %Değişim

-6.99

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 2.8330 # 2.7655 2.5366 -8.28% 70.59 41.83 2.6063 2.8139 99% 99%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



XAU/USD: 1122’den Gördüğü Dirençle Geri Çekilmekte 

Dolar Endeksi’ndeki geri çekilmeyle birlikte 

toparlanan Altın, 1122 seviyesinde kalıcı 

olamazken, ABD’den beklentilere paralel gelen 

perakende satışlar verisi ile tekrar satış baskısına 

maruz kaldı. Bugün ise, ABD tarafında ÜFE, sanayi 

üretimi ve Michigan Tüketici Güven Endeksi verileri 

piyasalardaki fiyatlamalar açısından yakından takip 

edilmelidir. 

 

Teknik olarak incelendiğide; 1121 seviyesinden 

gördüğü dirençle yön değiştiren Parite için aşağı 

yönlü hareketlerde 1110 ve 1101 destekleri öne 

çıkarken, 1121 direncinin aşılması halinde 1142 

seviyesine doğru alımlar gelebilir. 

Kısa Vade Direnç3 1137.51

Uzun Vade Direnç 2 1132.20

Periyod Direnç 1 1124.34

1 Gün % PİVOT 1119.03

5 Gün % Destek 1 1111.17

Aylık % Destek 2 1105.86

2015 Destek 3 1098.00-6.16

-0.15

1.89

 %Değişim

-3.51

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1114.78 # 1100.30 1190.01 8.15% 48.47 43.76 1073.77 1227.13 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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