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FOREX GÖRÜNÜM 

bloomberg, günlük 

TÜRKİYE 
Dün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmazken ABD Para Politikası Kurulu (FOMC) faiz kararı ve tutanakları günün en önemli maddesiydi. FOMC’nin 

politika faizini sabit bırakması ve tutanaklardaki ekonomik beklentilerin düşürülmesinin ardından USDTRY paritesi günü  2.70’li seviyelerde tamamladı. 

 

ABD 
Dün ABD Merkez Bankası (FED), politika faizini piyasa beklentisine paralel şekilde %0.0-0.25 aralığında sabit bıraktı. Kararın ardından FED tarafından 

yapılan açıklamada, ekonominin ılımlı düzeyde genişlemeyi sürdürdüğü ve işgücü artışları ile istihdam piyasasının giderek doğal seviyesine doğru ilerlediği 

ifade edildi. Bununla birlikte 2015 yılı işsizlik ve büyüme beklentileri aşağı çekildi. FED 2015 yılı için büyüme beklentisini %2,3-%2,7 aralığından %1,8-%2,0 

aralığına düşürürken, 2015 yılı işsizlik oranı beklentisini de %5,0 - %5,2 aralığından %5,2 ile %5,3 aralığına yükseltti. Karar sonrası yaptığı açıklamada 

Yellen’ın açıklamalarının da görece ‘güvercin’ kalması Dolar Endeksi’nde değer kaybına sebep oldu. 

 

EURO BÖLGESİ 
Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yunanistan için ayrılan Acil Likidite Yardım Fonunu (ELA) 1.1 milyar euro (1.2 milyar dolar) artırarak 83 milyar eurodan 84.1 

milyar euroya çıkardı. Buna karşın Yunanistan’ın kreditörlerle anlaşmama sağlayamaması halinde, Yunan bankaları batık krediler sebebiyle sermaye açığı ile 

karşı karşıya kalabilir. Öte yandan, Avrupalı liderlerin görüşü bugün Lüksemburg’da yapılacak olan Eurogroup toplantısında Yunanistan ile anlaşma 

yapılabilmesi ihtimalinin oldukça zayıf olduğu yönünde. 

 

ASYA / PASİFİK 
Yeni Zelanda, ilk çeyrekte %0.2 ile son 2 yılın en zayıf büyümesini gerçekleştirdi. Verinin ardından  NZD/USD paritesi%1’in üzerinde bir değer kaybı kaydetti. 

 

EMTİA 
Dün beklentilerin üzerinde 2.7 milyon varil azalan ABD DOE petrol stokları sonrası ham ve Brent petrol fiyatlarında yukarı yönlü ivmelenme meydana geldi.  

Ancak FOMC tutanakları sonrası gelen satışlarla değer kaybeden Batı Teksas türü ham petrol NYMEX’te 59.54 dolardan işlem görürken, Brent petrol 63.58 

dolara geriledi. 

Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

11:30 İngiltere Mayıs Perakende Satışlar(Aylık) -%0,1 %1,2

15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları  275BİN 279BİN

15:30 ABD 1.Çeyrek Cari İşlemler Dengesi -116,4MLR -113,5MLR

15:30 ABD Mayıs Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) %0,5 %0,1

15:30 ABD Mayıs Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) %0,0 -%0,2

15:30 ABD Mayıs Gıda ve Enerji Hariç TÜFE(Aylık) %0,2 %0,3

17:00 ABD Haziran Philadelphia Fed İmalat Endeksi 8,0 6,7

05:00 Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) iki gün sürecek toplantısı başlayacak.

14:00 Eurogroup toplantısı Lüksemburg'da yapılacak.
bloomberg 



EUR/USD: 1.1390 Yatay Direncini Test Etmekte. 

Dün öğleden sonra Eurogroup Başkanı’nın bugünkü 

toplantıda Yunanistan’la alâkalı bir anlaşma 

ihtimalinin az olduğunu dile getirmesiyle parite 

1.1205’e kadar  inmişti. Fakat dün akşamki FOMC 

tutanaklarında 2015 yılı büyüme beklentilerinin aşağı 

çekilmesi ve 2015 yılı işsizlik oranı beklentisinin 

yükseltilmesiyle birlikte, parite 1.1370’lere kadar 

yükseldi. 
   
Teknik olarak incelendiğinde; Düşüş trendinin 

direnç bölgesi olan 1.1290 seviyesinin yukarı yönlü 

kırılması ile paritede yukarı yönlü hareket devam 

edebilir. Paritenin 1.13 seviyesinin üzerinde kalıcılık 

sağlamasıyla 1.1380, 1.1450 ve 1.1530 seviyelerini 

görebiliriz. Düşüşlerde ise 1.1290 ilk destek, daha 

aşağıda ise 1.1200- 1.1180 bölgesi izlenebilir. 

 

 

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

EURUSD 1.1352 # 1.1145 1.1708 5.05% 59.89 14.31 1.0565 1.1505 28% 25%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



USD/TRY:  2.70’ten Destek Alma Çabasında. 

FED faiz kararı, FOMC tutanakları ve ardından 

Yellen’in açıklamalarının görece güvercin 

algılanmasıyla birlikte Dolar Endeksi satışa yönelmiş 

durumda. Böylelikle 2.7350 seviyelerinden 2.7050’ye 

kadar geri çekilmeler yaşandı.  

  

Bugün Türkiye tarafında önemli bir veri bulunmazken, 

ABD tarafında Mayıs ayı TÜFE ve daha önemlisi 

çekirdek TÜFE, haftalık işsizlik başvuruları, Haziran 

ayı Philadelphia FED İş Görünümü ve Mayıs ayı Öncü 

indikatörler verileri takip edilecek. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; dünkü geri çekilmenin 

devamının gelmesiyle 2.70 desteği kırılırsa eğer  

2.6850 seviyesi önemle takip edilebilir. Yukarı yönlü 

tepki hareketlerinde ise 2.7250, 2.7370 ve 2.7440 

seviyeleri takip edilebilir. 

  

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 2.7174 # 2.6890 2.4401 -9.26% 56.94 33.16 2.5543 2.7671 87% 91%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD

Kısa Vade Direnç3 2.7535

Uzun Vade Direnç 2 2.7488

Periyod Direnç 1 2.7410

1 Gün % PİVOT 2.7363

5 Gün % Destek 1 2.7285

Aylık % Destek 2 2.7238

2015 Destek 3 2.7160-14.01

0.58

-0.50

 %Değişim

-5.15



XAU/USD: FED’e Rağmen 1192 Üst Bandını Geçememekte! 

FED Başkanı Yellen’ın konuşmalarında ABD’de faiz 

artışlarının veri odaklı olacağı beklentileri ve temkinli 

duruşun devamına işaret etti. Buna ek olarak FOMC 

tutanaklarında bu yıl için büyüme beklentilerinin  

düşürülmesi ve işsizlik oranı beklentilerinin 

yükseltilmesiyle birlikte değer kaybeden Dolar 

Endeksiyle beraber Altın, 1189 direncini test etmekte. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; 1189 direncinin 

altında fiyatlanan değerli metal için bu seviye önemli. 

1189’un aşılması durumunda 1194-1200-1204 

seviyeleri takip edilebilecekken, olası geri 

çekilmelerde ise 1182-1176-1169 seviyeleri test 

edilebilir.  

  
 

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1188.12 # 1185.77 1206.67 1.76% 50.04 11.13 1167.99 1222.35 26% 8%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD

Kısa Vade Direnç3 1189.26

Uzun Vade Direnç 2 1186.03

Periyod Direnç 1 1181.21

1 Gün % PİVOT 1177.98

5 Gün % Destek 1 1173.16

Aylık % Destek 2 1169.93

2015 Destek 3 1165.110.02

1.00

0.71

 %Değişim

-3.20



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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