
BİST MONİTOR                   05/02/2015 
Halk Yatırım Satış ve Pazarlama Birimi tarafından hazırlanmıştır 

FX MONİTÖR                                       18/08/2015 
Halk Yatırım Yurtiçi Satış Destek Bölümü tarafından hazırlanmıştır. 

 
 



FOREX GÖRÜNÜM 

TÜRKİYE 

• Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde işsiz sayısı 2015 yılı Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine 

göre 238 bin kişi artarak 2 milyon 789 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puanlık artış ile %9,3 seviyesinde gerçekleşti. 

• Bugün yurt içi gündemin ana başlığı TCMB PPK  faiz kararı olarak karşımıza çıkmakta. Piyasada ağırlıklı görüş Merkez Bankası’nın faiz oranlarında 

herhangi bir değişikliğe gitmeyeceği yönündeyken; Goldman Sachs, dün yaptığı açıklamasında 75 baz puanlık bir faiz artırımı beklediğini ifade etti. 

 

ABD 

ABD'de New York bölgesi civarındaki imalat hareketliliğini ölçen Empire State Endeksi Ağustos ayında 4.50 puana yükseleceğine yönelik piyasa beklentisinin  

aksine 3.86 puandan -14.92 puana gerileyerek 2009 yılı Nisan ayından bu yana en düşük seviyesine geldi. 

 

EURO BÖLGESİ 

Euro Bölgesi dış ticaret dengesi Haziran ayında beklentilerin hafif üzerinde, 26.4 milyar euro fazla verdi. Yıllık bazda gerçekleşen ihracat oranı %3’ten %12’ye 

yükselirken, ithalat %0.0’dan %7.0’ye tırmandı. 

 

ASYA/PASİFİK 

• Avustralya Merkez Bankası (RBA), son para politikası toplantısına ait tutanakları açıkladı. Tutanaklarda, ortalama hızının altında bir genişleme gösteren 

ekonominin desteklenmesi için tekrar bir faiz indirimine gidilmesi gerekebileceği belirtildi. Açıklamalar, AUDUSD paritesinde aşağı yönlü bir hareket 

meydana getirdi. 

• Çin Merkez Bankası,  geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği 3 günlük devalüasyonun ardından, Yuan’ı desteklemek için ters repo kanalıyla piyasalara sağladığı 

nakit enjeksiyonunu 3 katına çıkardı 

 

EMTİA  

Altın, dün ABD kanadından gelen New York Bölgesi imalat sanayi verisindeki düşüşle birlikte, yatırımcıların Fed'in faiz artırımının zamanlamasına ilişkin 

görünümü pozitif fiytalamasının ardından primli bir kapanış gerçekleştirdi. Bugün itibariyle yatay bir seyir izleyen değerli metalde fiziki talebin zayıf olması 

yüselişi sınırlandıran unsurlardan biri olarak görülmekte. 

bloomberg 

18 Ağustos Salı

Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

11:30 Temmuz Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) -%0,3 %0,0

14:00 Ağustos TCMB Haftalık Repo Faiz Oranı %7,50 %7,50

15:30 Temmuz Konut Başlangıçları 1.190MLN 1.174MLN

15:30 Temmuz İnşaat  İzinleri(Yıllık) 1.230MLN 1.337MLN



EUR/USD: 50 Günlük Ortalamasından Destek Görmekte. 

  

 

ABD'de New York Fed İmalat Endeksi -14,92 ile 

beklentilerin altında kalırken, Nisan 2009'dan bu 

yana en düşük seviyeye geriledi. Euro Bölgesinde 

ise Haziran Dış Ticaret Fazlası beklentileri aşarak 

26.4 milyar Euro seviyesine yükseldi. Euro Bölgesi 

İhracatı geçen aya göre 12% artarken, ithalat oranı 

7%'lik bir artış kaydetti. Verilerin izinde parite, 

1.1050 -  1.11 bandında seyretmekte. 

 

Teknik olarak incelendiğide; Düşüş trendinden bir 

miktar sapan parite, halâ uzun vadeli ortalamasının 

altında hareket etmekte. 1.1120’nin altında satıcılı 

seyrin devam ettiği parite 1.1050’den destek 

bulmakta. Yukarı yönlü gidişat sürerse  1.1215 güçlü 

bir direnç olarak karşımıza çıkmakta. Satıcılı seyrin 

sürmesi halinde 1.10’a kadar gevşemeler görülebilir.  

Kısa Vade Direnç3 1.1182

Uzun Vade Direnç 2 1.1154

Periyod Direnç 1 1.1116

1 Gün % PİVOT 1.1088

5 Gün % Destek 1 1.1050

Aylık % Destek 2 1.1022

2015 Destek 3 1.0984-8.54

-0.19

0.35

 %Değişim

2.08

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

EURUSD 1.1067 # 1.1014 1.1355 3.10% 52.25 15.60 1.0799 1.1371 21% 17%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



USD/TRY: Siyasi Belirsizliğin Sürmesiyle Rekor Tazelemekte! 

İç piyasalarda açıklanan Mayıs İşsizlik oranı 9.3% artış 

ile beklentilerin üzerinde açıklandı. Koalisyon 

ihtimallerinin sona ermesi  içerideki siyasi belirsizliğin 

derinleşmesine neden oldu. Üzerine  Zeybekçi'nin 

kurdaki yükselişe müdahaleye gerek yok açıklamaları 

yukarı yönlü trendi tetikleyerek daha da sertleştirdi ve 

USDTRY’de 2.86’nın üzerinde rekor seviyeler görüldü. 

Bugün İç piyasalarda TCMB Faiz Kararı ile ABD'de 

Temmuz Konut Başlangıçları ve Konut İzinleri verileri 

önemle takip edilmelidir. 

 

Teknik olarak incelendiğide; Kur tarafında yukarı 

yönlü trend gücünü korumaktadır. Yükseliş hareketinin 

devamında kurun 2,89 ve 2,90 seviyelerini 

hedeflemesi beklenebilir. Gün içerisinde kurda 

yaşanabilecek aşağı yönlü hareketlerde ise 2,8670 ve 

2,8350 destek seviyeleri ön planda olacaktır. RSI 

göstergesinin aşırı –alım bölgesinde olduğunu da 

belirtmek gereklidir. 

Kısa Vade Direnç3 2.9418

Uzun Vade Direnç 2 2.9058

Periyod Direnç 1 2.8862

1 Gün % PİVOT 2.8502

5 Gün % Destek 1 2.8306

Aylık % Destek 2 2.7946

2015 Destek 3 2.7750-18.64

-0.19

-3.09

 %Değişim

-6.00

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 2.8722 # 2.7833 2.5427 -8.64% 75.59 45.14 2.6040 2.8324 99% 100%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



XAU/USD: 1125 Seviyesini Geçmekte Zorlanıyor!  

Haftaya 1114 ons seviyelerinde başlayan altın, gün 

boyu 1110 - 1120 ons aralığında kısıtlı 

fiyatlamalarını sürdürdü. Altın, New York Fed 

İmalat Endeksindeki sert düşüşün ve dolardaki 

değer kaybının etkisi ile birlikte 1120 ons 

seviyesinin dahi bir miktar üzerine yükseldi. 
 
Teknik olarak incelendiğide; ‘’Kur savaşlarının’’ 

olduğu şu dönemde Altın, kuvvetli kalmaya devam 

etmektedir. Yukarıda 1125 direncinin kırılması 

halinde 1143 seviyesine kadar yükselişler 

görülebilir. Aşağıda ise 20 günlük ortalamasının 

bulunduğu 1115 seviyesinin altında ilk etapta 

1100'e daha da sarkarsa 1088’e kadar geri çekilme 

görülebilir.  

Kısa Vade Direnç3 1132.54

Uzun Vade Direnç 2 1127.73

Periyod Direnç 1 1123.44

1 Gün % PİVOT 1118.63

5 Gün % Destek 1 1114.34

Aylık % Destek 2 1109.53

2015 Destek 3 1105.24-5.87

-0.08

0.80

 %Değişim

0.90

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1118.85 # 1101.43 1189.58 8.00% 51.07 39.22 1072.52 1223.18 18% 6%

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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