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FOREX GÖRÜNÜM 

bloomberg, günlük 

TÜRKİYE 

Dün yurt içinde Mart dönemi işsizlik oranı ve merkezi yönetim bütçe verileri takip edildi. İşsizlik oranı, Mart ayında bir önceki aya göre 0.6 puan 

gerileyerek %10.6 oldu. Merkezi yönetim bütçesi ise, geçen ay 1.6 milyar lira fazla, Ocak-Mayıs döneminde ise 2.4 milyar lira açık verdi. 

Verilerle birlikte kur sepeti 2.9129 ile gün içindeki ilk zirvesini test etti. 

 

ABD 

ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi Haziran'da -1,98'e gerileyerek beklentinin altında gerçekleşti. Mayıs ayı sanayi üretimi %-0.5'e 

revize edilen bir önceki ayın üzerinde %-0.2 düzeyinde gerçekleşti. Sanayi üretimiyle aynı anda açıklanan kapasite kullanım oranında ise 

%78.3'den %78.1'e gerileme meydana geldi. Zayıf veriler Dolar Endeksi’nde kısmi bir gerileme yaratsa da büyük bir etki oluşturamadı. 

 

EURO BÖLGESİ 

• Brüksel'de Avrupa Birliği Ekonomi Komisyonu'nda konuşan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Draghi, öncü göstergelerin Avrupa’da 

ılımlı toparlanmaya işaret ettiğine değindiği konuşmasında varlık alım programının (QE) kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini ifade etti. 

• Almanya’da mayıs ayı TÜFE rakamı beklentilere uyumlu şekilde %0.7 olarak gerçekleşti. Ancak verinin açıklandığı sıralarda EURUSD 

paritesinde aşağı yönlü bir hareketlenme oluştu. 

• G-7 zirvesinin ardından Pazar günkü müzakerelerden de sonuç alamayan Yunanistan, bu hafta yapılacak olan Avrupa maliye bakanları 

toplantısıda yeni bir teklif sunmayı planlamamakta. Maliye Bakanı Varoufakis, Yunanistan’ın çözüm bulmaya istekli yaklaşımını 

sürdürdüğünü, ancak kreditörlerin anlaşmazlığı sona erdirmek için Yunanistan’ın tekliflerini ciddiye alması gerektiğini belirtti. 

 

ASYA / PASİFİK 

Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda’nın, geçtiğimiz hafta yaptığı konuşmasında Yen’i güçlendirmeyi amaçlamadığı yönündeki 

açıklamaları USDJPY paritesini primlendirmekte. Bununla birlikte Yen, diğer Asya para birimlerinde karşı da değer kaybetmekte. 

 

EMTİA 

Dün beklentileri karşılamayan ABD verileri,  altın ve petrol fiyatlarına pozitif yansımış görünmekte. XAUUSD paritesi 1178 dolar seviyesinde 

iken Brent 64.15 dolar düzeyinde. 

 

16 Haziran Salı
Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

11:30 İngiltere Mayıs Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) %0,1 -%0,1

12:00 Almanya Haziran ZEW Almanya Beklenti Endeksi 37,5 41,9

15:30 ABD Mayıs Konut Başlangıçları(Aylık) 1.1MLN 1.135MLN

15:30 ABD Mayıs İnşaat İzinleri 1.1MLN 1.143MLN

16:00 ABD Merkez Bankası'nın (FED) iki gün sürecek toplantısı başlayacak. bloomberg 



EUR/USD: 1.1245 Üzerinde Konsolide Oluyor. 

  
Yunanistan ve kreditörleri arasında hafta sonu 

yaşanan anlaşmazlığın ardından gözler 18 

Haziran’da yapılacak Eurogroup toplantısına çevrildi. 

Dünkü açıklamalarda AB Komisyonu, Yunanistan’ın 

yeni bir taslak sunması halinde görüşme yapmaya 

hazır olduklarını ve Yunanistan için nihai tarihin 30 

Haziran olduğunu vurguladı. Draghi’nin konuşması ve 

ABD’den beklenti altında gelen verilerle parite 

yükselişini devam ettiriyor. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; EURUSD paritesinde 

1,1300 direncinin kırılması halinde 1,1380 ve 

arkasından 1,1450 seviyesine kadar yükselişler 

görülebilir. Aşağıda ise 1,1260 desteğinin altında 

1,1200 desteği takip edilebilir. 

 

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

EURUSD 1.1265 # 1.1126 1.1724 5.37% 55.98 13.98 1.0561 1.1485 25% 23%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD

Kısa Vade Direnç3 1.1414

Uzun Vade Direnç 2 1.1351

Periyod Direnç 1 1.1316

1 Gün % PİVOT 1.1253

5 Gün % Destek 1 1.1218

Aylık % Destek 2 1.1155

2015 Destek 3 1.1120-6.89

-0.14

-0.04

 %Değişim

-0.75



USD/TRY:  2.7430 Üstünde İvmelenme Yaşanabilir! 

Dün ABD’de New York İmalat Endeksi, kapasite 

kullanım oranı ve sanayi üretim verilerinin 

beklentilerin altında kalmasıyla Dolar Endeksi’nde 

satışlar görüldü. Yurt içinde açıklanan işsizlik oranı 

verisi 5 ayın en düşüğüne geriledi. Fakat yurtiçi 

konjonktürde seçim belirsizliğinin etkisiyle 

yatırımcıların daha fazla risk almak istememesi 

kurdaki yükseliş hareketini şimdilik desteklemektedir. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; 2,7430 direncinin 

üzerinde 2,7680 seviyesi ön plana çıkmakta. Aşağıda 

ise 2,7300 desteğinin altında önce 2,7150 ve 

arkasından 2,7000 seviyesine kadar geri çekilme 

yaşanabilir. 

  

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 2.7454 # 2.6754 2.4349 -8.99% 62.92 32.94 2.5500 2.7632 91% 94%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD

Kısa Vade Direnç3 2.7741

Uzun Vade Direnç 2 2.7580

Periyod Direnç 1 2.7467

1 Gün % PİVOT 2.7306

5 Gün % Destek 1 2.7193

Aylık % Destek 2 2.7032

2015 Destek 3 2.6919-14.93

-0.42

0.21

 %Değişim

-6.16



XAU/USD:  1192 Yukarı Yönlü Kırılırsa Alımlar Artabilir! 

Dün öğleden sonra ABD verilerinin beklentilerin 

altında kalması Altın’ı yukarı yönlü destekleyen bir 

unsur oldu. ABD tarafında yoğun ve önemli bir veri 

akışı olması dolayısıyla sert fiyatlama hareketleri 

haftanın devamında aynı şekilde görülebilir. Bugün 

ABD’den gelecek olan inşaat izinleri ve konut 

başlangıçları verileri Altın’da volatilite yaratabilir. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; alçalan fiyat kanalı 

içerisindeki hareketine devam eden Altın, 1188 

direncinin üzerinde 1192 direnci test edilebilir. 

Aşağıda ise 1180 desteğinin altında 1173 desteğine 

kadar düşüşler görülebilir.  

  

  
 

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1184.67 # 1188.41 1207.29 1.59% 47.03 12.09 1169.21 1222.45 25% 8%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD

Kısa Vade Direnç3 1212.45

Uzun Vade Direnç 2 1201.45

Periyod Direnç 1 1194.92

1 Gün % PİVOT 1183.92

5 Gün % Destek 1 1177.39

Aylık % Destek 2 1166.39

2015 Destek 3 1159.86-0.30

-0.34

0.58

 %Değişim

-3.51



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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