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FOREX GÖRÜNÜM 

bloomberg, günlük 

TÜRKİYE 

• Yılbaşından bu yana dolara karşı değer kazancında, 24 gelişmekte olan para birimi içinde son sırada bulunan Türk Lirası, geçtiğimiz 

hafta yaklaşık +%4.5’lik performansıyla 24 MSCI ülke para birimi içinde Dolar’a karşı en çok değer kazanan para birimi oldu. 

• Nisan ayında Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi 1.38 milyar TL fazla verdi (önceki: -6.8 milyar TL).Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bütçe 

gerçekleşmelerinin bütçe hedefleriyle uyumlu olduğunu ifade etti. 

• Merkez Bankası Beklenti Anketine göre 2015 yılı sonunda TÜFE ‘nin %7.5, GYSH’nin %3.1 ve cari açığın 38.3 milyar dolar olması 

bekleniyor. 

 

ABD 

• New York FED İmalat Endeksi beklentilerin altında ama önceki aya göre yükseliş kaydederek 3.09 oldu (beklenti: 5.0 / önceki: -1.19). 

• Sanayi üretimi aylık bazda %0.3 daralma gösterirken beklentiler değişim olmaması yönündeydi. 

• Mayıs ortası Michigan Tüketici Güven Endeksi 95.9’dan 88.6’ya geriledi. 

 

EURO BÖLGESİ 

• Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Yunanistan'ın yerli ve yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notlarını 

"CCC" olarak teyit etti. Görünüm ise ‘negatif’. 

• Yunan bankalarından mevduat çıkışı sürmekte ve banka teminatları azalmaya devam ediyor. Yunanistan – kreditörler görüşmeleri 110 

gündür sonuca yaklaşamazken, AB liderleri 21-22 Mayıs’ta yeniden bir araya gelerek Yunanistan krizi üzerinde görüşecekler. 

 

ASYA / PASİFİK 

• Hong Kong ekonomisi yılın ilk çeyreğinde beklentilere paralel olarak %0.4 düzeyinde büyüdü (bloomberg). 

• Japonya’da mart ayı makina siparişleri yıllık bazda beklentilerin çok üzerinde %2.6 olarak gerçekleşirken (beklenti:-%6), sanayi üretimi 

%1.7 daralma gösterdi. 

 

EMTİA 

ABD’den gelen karşık verilerin Fed’in faiz artırım beklentilerinde belirsizlik yaratmasıyla beraber Altın üç ayın en yüksek seviyesinden işlem 

görüyor. Geçen hafta hızla yükselen spot altın, haftaya 1,224 dolar seviyesinde yatay başladı ve yüksek 1230 dolar seviyesini test etti. 

bloomberg 

18 Mayıs Pazartesi
Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Gerçekleşen Önceki

07:30 Japonya Mart Sanayi Üretimi(Final-Aylık) -%0,8 -%0,3

07:30 Japonya Mart Sanayi Üretimi(Yıllık) -%1,7 -%1,2

Avustralya Merkez Bankası (RBA) Başkan Yardımcısı Lowe konuşma yapacak.



EUR/USD: RSI Göstergesi Aşırı Alım Bölgesini İşaret Etmekte. 

  
Kısa vadeli yükseliş trendine ABD’den gelen 

beklenti altı verilerle devam eden pariteyi Euro 

Bölgesi’ndeki Yunanistan belirsizliği aşağı 

çekmekte.Haftaya düşüşle başlayan paritede bugün 

hareketlilik sağlayacak önemli bir bir veri 

gözükmemekte.  

  

Teknik olarak incelendiğinde; yukarı yönlü kanal 

hareketinde 1.1460’a kadar yükseldikten sonra bu 

noktadan tepki alan paritede geri çekilmelerin 

devam etmesi durumunda 1.1380 ve 1.1340  

desteklerı takip edilebilecekken, 1.1460 direncinin 

yukarı yönlü kırılmasıyla 1.1550 ana direnci  takip 

edilebilir. 

 

Kısa Vade Direnç3 1.1647

Uzun Vade Direnç 2 1.1557

Periyod Direnç 1 1.1504

1 Gün % PİVOT 1.1414

5 Gün % Destek 1 1.1361

Aylık % Destek 2 1.1271

2015 Destek 3 1.1218-5.46

-0.10

2.52

 %Değişim

6.42

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

EURUSD 1.1438 # 1.1140 1.1941 7.19% 68.99 26.20 1.0418 1.1466 30% 28%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



USD/TRY: Aşırı Alım Bölgesi’nde! 

Haftanın en önemli hikayesi, Türk lirasının ABD 

doları karşısında %4,5 kadar değer kazanması 

oldu. Yılbaşından bu yana dolara karşı değer 

kazancında, 24 gelişmekte olan para birimi içinde 

son sırada bulunan Türk Lirası, geçen hafta içindeki 

performansıyla 24 MSCI ülke para birimleri içinde 

hafta başından bu yana en çok değer kazanan para 

birimi oldu. Bugün ekonomik takvimde paritede 

dalgalanma yaratacak önemli bir veri 

gözükmemekte. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; geçen haftayı 

2,5759’la kapayan parite, yeni haftaya 2,5730’dan 

destek bularak yukarı yönlü başladı. Tepki 

hareketinin devamında 2.5830, 2.6040 ve 2.6240 

seviyeleri direnç noktalarıyken, kısa vadeli aşağı 

yönlü trendin devamında ise 2,5730’un altında 

2,5560 seviyesi ve 2,5420 ana desteği takip 

edilebilir. 
  

Kısa Vade Direnç3 2.6181

Uzun Vade Direnç 2 2.6090

Periyod Direnç 1 2.5922

1 Gün % PİVOT 2.5831

5 Gün % Destek 1 2.5663

Aylık % Destek 2 2.5572

2015 Destek 3 2.5404-9.44

-0.19

4.23

 %Değişim

4.49

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 2.5804 # 2.6704 2.3818 -10.81% 35.63 29.93 2.4972 2.7476 76% 84%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



XAU/USD: Düzeltme Gelmezse 1239 Hedeflenebilir!  

Cuma günü beklentilerin altında kalan ABD sanayi 

üretimi ve Michigan Tüketici Güven Endeksi verileri 

Altın’daki yukarı yönlü hareketi güçlendirdi. 

 

Bugün Parite’yi etkileyecek önemli bir veri 

açıklaması bulunmamakla birlikte Yunanistan 

gelişmeleri ve Dolar Endeksi’ndeki seyir takip 

edilebilir. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; Yatay kanalın üst 

bandını kırarak ivmelenen Parite’de RSI indikatörü 

aşırı alım seviyesine doğru ilerlemekte ve düzeltme 

gelmemesi halinde 1239 direncine kadar 

yükselmesi beklenebilir.  

 

ADX indikatörü trendin hala zayıf olduğuna işaret 

etmekte ve olası geri çekilmelerde 1220 ve 1209 

destekleri takip edilebilir. 

 

Kısa Vade Direnç3 1245.45

Uzun Vade Direnç 2 1235.87

Periyod Direnç 1 1230.33

1 Gün % PİVOT 1220.75

5 Gün % Destek 1 1215.21

Aylık % Destek 2 1205.63

2015 Destek 3 1200.093.69

0.58

4.06

 %Değişim

3.12

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1231.57 # 1198.65 1217.26 1.55% 63.48 15.82 1154.03 1231.39 47% 15%

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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