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FOREX GÖRÜNÜM 

bloomberg, günlük 

TÜRKİYE 

Dün ABD’de beklentilerden olumlu gelen cari açık ve haftalık işsizlik başvuruları verilerine karşın, TÜFE’nin piyasa beklentisi altında kalması 

sonrası USDTRY paritesinde sınırlı yükselişler görüldü. Bugün ise FED FOMC üyelerinin açıklamaları ve TCMB’nin yıl sonu TÜFE tahmini 

takip edilecek. 

 

ABD 

İlk çeyrek cari işlemler dengesi ve haftalık işsizlik başvuruları beklentilerden olumlu gelen ABD’de, Mayıs ayı TÜFE oranının azalış 

göstermesinin ardından Dolar Endeksi FED toplantısı sonrası düşüşünü ikinci güne taşıdı. 

 

EURO BÖLGESİ 

Dün, Lüksemburg’da gerçekleştirilen Eurogroup toplantısı sonucunda Yunanistan ile ilgili olumlu bir gelişme meydana gelmezken, Uluslararası 
Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Yunanistan'a bu kez borç ödemesi için ek süre verilmeyeceğini belirterek, ülkenin mutlaka bir 

anlaşma sağlaması gerektiğini ortaya koydu. Öte yandan Eurogroup, Pazartesi günü için acil bir toplantı kararı aldı. Yunanistan Başbakanı 

Alexis Tsipras bu adımın olumlu bir gelişme olduğunu söyledi. 
 

ASYA / PASİFİK 

Japonya Merkez Bankası (BOJ), yıllık bazda 80 trilyon yen (650 milyar dolar) olan parasal genişleme politikasına devam etme kararını 1'e 

karşı 8 oyla aldı. Banka, faiz oranında da değişikliğe gitmezken, karar sonrası Başkan Kuroda, enflasyonun Eylül 2016 itibarıyla 6 aylık 

dönemde BOJ’un hedefine ulaşabileceğini ifade etti. Bugün Kuroda’nın 09:30’da yaptığı diğer bir konuşmasında para politikasının kur seviyesi 

amaçlamadığına yönelik açıklamalarıyla birlikte Yen, Dolar karşısındaki zayıf seyrine devam etmekte. 

 

EMTİA 

Dünyanın en büyük fiziki Altın talepçisi ülkelerinden biri olan Hindistan’da hükümet, ülke içinde her yıl yatırım amaçlı satın alınan 300 ton 

altının yarattığı fiziksel talebi kısmak amacıyla Altın bazlı devlet tahvili ihraç etme kararı aldı. 

bloomberg 

19 Haziran Cuma
Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

11:00 Euro Bölgesi Nisan Cari İşlemler Dengesi(Euro)  ● 18,6MLR

14:30 Türkiye Haziran TCMB Beklenti Anketi- Yıl Sonu TÜFE  ● 7.50%



EUR/USD: 1.1390  Direncini aşmakta zorlanıyor. 

Dün ABD’de Mayıs ayı enflasyon verisi aylık ve 

yıllık bazda beklentilerin aşağısında kaldı. Parite 

hem olumsuz gelen enflasyon verileri hem de bir 

önceki gün açıklanan FED kararlarının etkisiyle 

gün boyunca primli seyretti. Yunanistan için 

toplanan Eurogroup toplantısından ise bir sonuç 

çıkmadı. Parite sabah Almanya’dan beklenti altında 

gelen ÜFE verileriyle birlikte bir miktar geri 

çekilerek şu sıralarda  1.1330 seviyelerinde 

seyretmektedir. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; paritenin 1.1290 

seviyesi üzerinde tutunmayı gerçekleştirmesi 

durumunda 1.1380 direnci izlenecektir. 1.1290 

seviyesi aşağısında kalması durumunda ise 1.1250 

ilk destek noktası olarak izlenmelidir.  

Kısa Vade Direnç3 1.1700

Uzun Vade Direnç 2 1.1568

Periyod Direnç 1 1.1471

1 Gün % PİVOT 1.1339

5 Gün % Destek 1 1.1242

Aylık % Destek 2 1.1110

2015 Destek 3 1.1013-6.24

-0.26

0.70

 %Değişim

1.78

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

EURUSD 1.1339 # 1.1162 1.1700 4.82% 58.51 15.36 1.0567 1.1519 27% 25%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



USD/TRY:  2.70 -2.7430 Arasında Konsolide Olmakta. 

FED kararları sonrası sabah vakti bir miktar tepki 

alımı yaşansa da, öğleden sonra ABD’de Mayıs ayı 

enflasyon verisinin aylık ve yıllık bazda beklentilerin 

aşağısında kalmasıyla birlikte paritede geri 

çekilmeler yaşandı. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; 2.70 desteğini 

kırması durumunda satışlar hızlanabilir. Bu 

kapsamda 2.6850 ve 2.6720 destekleri ön planda 

olacaktır. Paritenin 2.70 desteği üzerinde 

tutunmaya devam etmesi durumunda ise 2.7300 

direnci kısa vadede izlenecektir. 

 

Kısa Vade Direnç3 2.7638

Uzun Vade Direnç 2 2.7508

Periyod Direnç 1 2.7309

1 Gün % PİVOT 2.7179

5 Gün % Destek 1 2.6980

Aylık % Destek 2 2.6850

2015 Destek 3 2.6651-13.93

-0.15

-0.06

 %Değişim

-4.42

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 2.7150 # 2.6944 2.4425 -9.35% 56.08 32.65 2.5559 2.7687 87% 91%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



XAU/USD: 1205  Seviyesi Yukarı Yönlü Geçilirse Alımlar Hızlanabilir! 

Dün ABD’de Mayıs ayı enflasyon verisi aylık ve 

yıllık bazda beklentilerin altında kaldı. Dolar 

Endeksi’ndeki aşağı yönlü hareketlere bağlı olarak 

sarı metal primli seyretti. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; 1205 direncinin 

kırılması durumunda 1210 seviyesi kısa vadede test 

edilebilir. Altının 1200 pivot noktasının aşağısında 

kalmaya devam etmesi durumunda ise 1192 ve 

1187 destek seviyeleri izlenecektir.  

  
  
  
 

Kısa Vade Direnç3 1241.93

Uzun Vade Direnç 2 1223.86

Periyod Direnç 1 1212.31

1 Gün % PİVOT 1194.24

5 Gün % Destek 1 1182.69

Aylık % Destek 2 1164.62

2015 Destek 3 1153.071.06

-0.02

1.60

 %Değişim

-0.65

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1200.03 # 1186.10 1206.59 1.73% 55.78 13.53 1168.24 1222.58 32% 10%

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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