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FOREX GÖRÜNÜM 

bloomberg, günlük 

bloomberg 

16 Temmuz Perşembe

Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

12:00 Haziran Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) %0,0 %0,2

14:45 Temmuz ECB Faiz Kararı %0,05 %0,05

15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları  ● 297BİN

17:00 Temmuz Philadelphia Fed İstihdam Endeksi  ● 3,8

→Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Draghi, Para Politikası Kurulu ilgili basın toplantısı düzenleyecek.

→FED Başkanı Janet Yellen konuşma yapacak.

TÜRKİYE 
• Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Temmuz 2015 Beklenti Anketi'nde, cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 7.77'den, yüzde 7.71'e geriledi.  

• TÜİK verilerine göre Nisan ayı işsizlik oranı %9.6 ile beklentilerden iyi geldi. 

• Bütçe dengesi, Haziran ayında özelleştirme gelirlerindeki artış ve faiz dışı giderlerdeki sınırlı büyüme sayesinde geçen yılın çok üzerinde fazla verdi. 
 

ABD 
• Bej Kitap’ta ABD ekonomisinde büyümenin mütevazıdan ılımlıya döndüğü belirtildi. ABD ekonomisinin tüm bölgelerde toparlanma sinyalleri verdiğini ortaya koydu 

Tüketim harcamalarının düşen petrol fiyatlarından destek aldığı ancak bazı bölgelerde güçlü doların etkilerinin görüldüğü kaydedildi.  

• Dün açıklanan ABD Haziran Sanayi üretimi, yıllık ÜFE  ve Empire State İmalât Endeksi verilerinin tümü beklentilerin üzerinde gerçekleşti. 

• FED Başkanı Janet Yellen, ekonomik koşulların bu yılın bir döneminde faiz artırımını uygun kılabileceğini belirtti. Büyümenin 2015’in kalanında güçlenmesinin 

beklendiğini belirten Yellen; ihracatın güçlü dolar ve düşük talep ile baskılandığını, istihdam piyasasının maksimum istihdam seviyesinde olmadığını ancak uzun vadeli 

işsizlik çekenlerin sayısının azaldığını, enflasyonun ise kademeli olarak %2 hedefine ulaşacağını düşündüklerini yineledi.  

• ABD’de bugün, haftalık işsizlik başvuruları ve Philadelphia FED istihdam endeksi verileri açıklanacak. 

 

EURO BÖLGESİ 
• Yunan parlamentosu, kreditörlerin taleplerini onayladı. 300 üyeli parlamentonun 229 üyesinin ‘evet’ oyu vermesi ile onaylandı. Euro Bölgesi maliye bakanlarının, 

Yunanistan’ı görüşmek üzere bugün toplanmaları bekleniyor.  

• Avrupa Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısından herhangi bir değişiklik beklenmezken, Başkan Draghi’nin basın toplantısında vereceği mesajlar önemli 

olacak. Euro Bölgesi  TÜFE verileri de piyasalarda hareketlilik yaratabilir. 

 

ASYA 
• Çin Merkez Bankası (PBOC), Nisan ayından bu yana ilk kez bu hafta para piyasası operasyonlarını kullanarak finansal sistemden fon çekti. Bu durum kısa vadeli 

borçlanma maliyetlerinin politika yapıcıların istediği gibi düşük olduğu sinyali verdi. 

• Yeni Zelenda TÜFE verilerinin beklentinin altında kalmasıyla birlikte NZDUSD’de gerilemeler görülmekte. 

 

EMTİA 
• Petrol gerilemeye devam ediyor. İran anlaşması ve ABD’de ham ve işlenmiş petrol ürünlerini kapsayan toplam stokların rekor seviyelere ulaşması petrol fiyatları 

baskıladı. 

• Altın ise dün ABD’den beklenti üzeri gelen ÜFE ve sanayi üretimi verilerinin yanında Yellen’ın faiz artırımıyla alâkalı ‘şahin’ bir konuşma gerçekleştirmesiyle birlikte 1142 

desteğine kadar sarktı. 



EUR/USD: Satış Baskısı Artmakta 

  

 

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

EURUSD 1.0928 # 1.1112 1.1543 3.88% 40.21 18.71 1.0855 1.1443 15% 13%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD

Kısa Vade Direnç3 1.1111

Uzun Vade Direnç 2 1.1074

Periyod Direnç 1 1.1010

1 Gün % PİVOT 1.0973

5 Gün % Destek 1 1.0909

Aylık % Destek 2 1.0872

2015 Destek 3 1.0808-9.72

-0.21

-0.72

 %Değişim

-2.83

Yunanistan meclisi,  kreditörlerin kurtarma 

programı karşılığında talep ettiği kemer sıkma 

önlemlerini bu sabah itibariyle onayladı. Dün FED 

Başkanı Yellen’ın ekonomik görünüm ile ilgili 

açıklamaları sonrası Dolar Endeksi, üç ayın 

zirvesini gördü. Bu sayede yeniden 1.10’un altına 

sarkan parite için gün içinde açıklanacak olan 

ECB faiz oranı kararı ve  Yellen’ın kongre 

konuşması yön belirleyici olabilir. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; satış baskısının 

giderek güçlendiği parite için RSI göstergesi 

güçsüzleşmeye işaret ederken,  1.0869 Fibonacci 

düzeltme seviyesi önem kazanmakta. Parite’nin 

bu seviyeyi kırması halinde 1.0847 desteğini test 

etmesi beklenebilir. Olası yükselişlerde ise 1.0990 

üzerindeki kapanışlar tekrar 1.10’lara doğru bir 

hareketlenme başlatabilir. 



USD/TRY: Yönsüz Seyir Sürüyor  

Kısa Vade Direnç3 2.6755

Uzun Vade Direnç 2 2.6629

Periyod Direnç 1 2.6553

1 Gün % PİVOT 2.6427

5 Gün % Destek 1 2.6351

Aylık % Destek 2 2.6225

2015 Destek 3 2.6149-11.78

-0.03

1.16

 %Değişim

3.27

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 2.6481 # 2.6730 2.4821 -7.14% 42.92 16.29 2.5863 2.7571 78% 85%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD

Yellen’ın açıklamaları sonrası ivmelenen Dolar 

Endeksi ve yurt içi siyasi gelişmelerin de etkisiyle 

dört günlük düşüş seyrine ara veren parite tekrar 

2.64 üzerinde işlem görmekte. Bugün yurt içinde 

önemli bir veri akışı bulunmazken ABD ve Avrupa 

kanadında meydana gelecek gelişmeler takip 

edilebilir. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; 2.6217 desteği ile 

2.6481 direnci arasında yönsüz bir seyir izleyen 

parite, 2.6481 direncini kırsa da bu seviye 

üzerinde tutunmakta güçlük çekiyor. Ancak ADX 

indikatörü aşağı yönlü hareketin yavaşlamaya 

başladığına işaret etmekte  ve 2.6481 direncinin 

aşılması halinde 50 günlük ortalamanın bulunduğu 

2.6684 seviyesine doğru alımlar artabilir. Yönün 

negatife dönmesi halinde ise 2.6217 ve 2.3086 

destekleri takip edilebilir. 



XAU/USD: Aşırı – Satım Bölgesine İlerlemekte  

 

 

FED Başkanı Yellen’ın, Fed'in bu yıl faiz artırımına 

gitme yolunda olduğuna işaret eden konuşması 

sonrası, Altın’da hafta başından bu yana devam 

eden satış baskısı hızlandı. Öte yandan bugün 

ABD işsizlik başvuruları verisi ile FED Başkanı 

Yellen’ın konuşması değerli metalde bir miktar 

daha volatilite yaratabilir. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; düşüş kanalı 

içerisindeki hareketine devam eden sarı metal, 

1154 seviyesinin aşağı yönlü geçilmesiyle birlikte 

1142 desteğine kadar sarkıp bu noktadan destek 

bulmakta.  RSI göstergesi ise aşırı satım bölgesine 

yaklaşmış durumda.  

Kısa Vade Direnç3 1169.09

Uzun Vade Direnç 2 1163.09

Periyod Direnç 1 1155.41

1 Gün % PİVOT 1149.41

5 Gün % Destek 1 1141.73

Aylık % Destek 2 1135.73

2015 Destek 3 1128.05-3.47

-0.09

-1.25

 %Değişim

-2.94

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1147.22 # 1168.35 1201.71 2.86% 33.38 20.29 1147.86 1222.24 8% 2%

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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