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FOREX GÖRÜNÜM 

bloomberg, günlük 

TÜRKİYE 

• ABD’de perakende satışlar verisi ve yurtiçinde koalisyon görüşmeleri takip edildi. Koalisyon görüşmeleri sonrası ilk etapta bir uzlaşma olmayacağı 

açıklamasıyla USDTRY paritesi tekrar 2.63’ün üzerinde tutunmakta.  

• Sabah saatlerinde Nisan ayı işsizlik oranı verisi izlenecek. Hükümet kurma çalışmalarına ilişkin bugün saat 14:00’te AKP-HDP görüşmesi takip edilecek. 

 

ABD 

• ABD’nin başını çektiği Batı Bloğu ülkeleriyle İran arasında nükleer konusunda varılan anlaşma sonrası Dolar Endeksi 97 seviyesinin üstüne çıkarak bir 

süre piyasayı domine etse de Haziran ayına ait perakende satışlar verisi beklentilerin altında kalması Dolar’da düşüşlere yol açtı. 

• Fed Başkanı Janet Yellen’ın konuşması günün en onemli gündem maddesi. Bununla birlikte ÜFE, sanayi üretimi ve New York İmalat Endeksi verileri 

takip edilecek. 

 

EURO BÖLGESİ 

• Almanya TÜFE verilerinin beklentiye paralel, Euro bölgesi sanayi üretimi verilerinin de beklenenden düşük geldiğini gördük. Bununla birlikte  EURUSD 

1.1080’lerden 1.10’un altına kadar sarktı. 

• Yunanistan ile kreditörler arasındaki anlaşmanın yasal bir zemine oturabilmesi için bugün Yunan parlamentosunda yapılacak oylama takip edilecek.  

 

EMTİA 

• Brent Petrol, İran’la Batı Bloğu ülkeleri arasında anlaşma sağlandığının açıklanmasıyla beraber İran’da biriken petrol stoğunun piyasaya gireceği ve 

buradaki üretimin artacağı beklentileriyle düşüşe geçmişti. Fakat dün API’nin açıkladığı petrol stokları 7.3 milyon varil gerileyince emtiaya alımlar 

gelmekte. 

• Hem İran hem de Yunanistan belirsizliklerinin anlaşmayla çözümlenmesinin ardından 1150 seviyesine kadar  sarkan Altın, dün beklenti altında 

açıklanan ABD perakende satış verileri ve Çin’den beklenti üzerinde gelen GSYİH, sanayi üretimi  ve perakende satışlar verilerinin etkisiyle bir miktar 

destek bulmuş durumda. 

bloomberg 



EUR/USD: Yatay Desteğinde Tutunmakta  

  

 

Dün sabah İran ile Batı Bloğu ülkelerinin nükleer 

konusunda anlaştıklarının açıklanmasıyla birlikte 

1.11’e doğru yükselişe geçen EURUSD paritesi, 

Euro Bölgesi sanayi üretim verilerinin beklentinin 

altında kalmasıyla tekrar 1.10’lara çekildi. Bu sabah 

itibariyle 1.0990 desteği üzerinde tutunma çabası 

süren parite için akşam saatlerinde FED Başkanı 

Yellen'dan gelecek olan açıklamalar kısa vadeli yön 

açısından belirleyici olabilir.  

 

Teknik olarak incelendiğinde; iki günlük düşüş 

hareketini tepki alımlarıyla karşılayan paritenin 

1.0990 desteğini kırması halinde 1.0847 seviyesine 

doğru satış baskısına maruz kalması beklenebilir. 

Alımların artması halinde 1.1036 direncinin kırılması 

durumunda ise 1.1136 seviyesini test etmesi 

beklenebilir. Bununla birlikte RSI indikatörü parite 

için yönsüz bir seyre işaret etmekte.  

 

Kısa Vade Direnç3 1.1190

Uzun Vade Direnç 2 1.1137

Periyod Direnç 1 1.1073

1 Gün % PİVOT 1.1020

5 Gün % Destek 1 1.0956

Aylık % Destek 2 1.0903

2015 Destek 3 1.0839-9.00

0.01

-0.34

 %Değişim

-2.40

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

EURUSD 1.1003 # 1.1137 1.1552 3.73% 43.56 18.00 1.0848 1.1448 17% 15%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



USD/TRY: Parite’de Satış Baskısı Artmakta  

ABD’den beklenti altında gelen perakende satışlar 

verisinin de etkisiyle dün bir ara 2.63’ün altına 

sarkan parite son 7 haftanın en düşük seviyesini 

test etmiş oldu. Ancak paritenin bu sabah itibariyle 

bir miktar tepki alımıyla hareketlendiği görülmekte. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; dün itibariyle 

2.6481 desteğinin altına sarkan paritede artan satış 

baskısı 2.6217 bölgesine doğru bir hareketlenme 

yaratmakta ve satışların devamı halinde 2.6086 

seviyesi test edilebilir. Tepki alımları gelmesi 

halinde ise 2.6481 sonrası 50 günlük ortalamanın 

bulunduğu 2.6688 seviyesi izlenebilir. 

 

Kısa Vade Direnç3 2.6719

Uzun Vade Direnç 2 2.6614

Periyod Direnç 1 2.6487

1 Gün % PİVOT 2.6382

5 Gün % Destek 1 2.6255

Aylık % Destek 2 2.6150

2015 Destek 3 2.6023-11.23

0.14

1.93

 %Değişim

3.92

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 2.6331 # 2.6754 2.4802 -7.30% 38.71 17.01 2.5864 2.7584 76% 83%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



XAU/USD: 1154 Desteği Altında Satışlar Artabilir  

 

 

ABD’den beklenti altı gelen perakende satışlar 

verisinin etkisiyle bir miktar yukarı tepki veren 

Altın’da, İran ile Batı Bloğu ülkelerinin anlaşmasının 

ardından satış baskısı devam etmekte. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; 1154 yatay 

desteğinde tutunma çabası süren değerli metalde 

satış baskısının artması halinde 1142 desteğine 

kadar geri çekilme beklenebilir. FED Başkanı 

Yellen’dan gelecek açıklamaların XAUUSD 

paritesine olumlu yansıması durumunda ise 1167 

direncine doğru bir hareket beklenebilir.   

 

Kısa Vade Direnç3 1165.91

Uzun Vade Direnç 2 1162.89

Periyod Direnç 1 1159.10

1 Gün % PİVOT 1156.08

5 Gün % Destek 1 1152.29

Aylık % Destek 2 1149.27

2015 Destek 3 1145.48-2.79

-0.05

-0.61

 %Değişim

-2.83

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1154.86 # 1171.38 1202.13 2.63% 37.06 18.17 1150.52 1221.32 12% 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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