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FOREX GÖRÜNÜM 

TÜRKİYE 

Dün yurt içinde öne çıkan gelişme TCMB’nin Ağustos ayı faiz kararı oldu. Merkez Bankası’nın piyasa beklentisine paralel olarak faiz oranlarında değişikliğe 

gitmeyeceğini açıklamasının ardından USDTRY’deki alımların şiddetlenmesiyle parite 2.90’ı test etti. Bununla birlikte Merkez Bankası, para politikasındaki 

sadeleştirme hedeflemesine yönelik yol haritasını da kamuoyuyla paylaştı.  

 

ABD 

ABD'de yeni konut inşaatı endüstrisi, Temmuz ayında hız kazanarak 1.21 milyon yeni konut ile neredeyse resesyon öncesi seviyesine yükseldi. Çarpan etkisi 

sayesinde hem dayanıklı tüketim malları sektörünü hem de konut endüstrisi ile ilgili diğer yan sektörleri pozitif etkileyebildiğinden dolayı önem kazanan konut 

satışları, FED’in faiz artırımı konusunda elini güçlendiren unsurlardan biri olarak değerlendirilebilir.  

 

EURO BÖLGESİ 

• Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch,  Yunanistan'ın kredi notunu, ülkenin kreditörlerle anlaşmaya varmasını neden göstererek CC'den CCC'ye 

yükseltti. 

• İngiltere’de TÜFE, Temmuz ayında değişim göstermeyeceğine yönelik beklentilerin aksine %0.2 daralma kaydetti.  Yıllık bazda -%0.3’lük daralma 

beklentisine karşın %0.1 artış gösteren veri sonrası GBPUSD paritesinde sert yükselişler meydana geldi. 

 

ASYA/PASİFİK 

Japonya’da Temmuz ayı dış ticaret dengesi beklentilerin üzerinde 268 milyar yen açık verdi. Yıllık bazda ihracat %7.6 artış ile beklentilerin üzerinde 

gerçekleşirken, ithalat beklentilerin altında bir daralma gösterdi. Tüm Sanayi Aktivite Endeksi ise piyasa beklentisinin hafif altında bir  artış kaydetti. Bu 

gelişmeler sonrası USDJPY paritesinde aşağı yönlü bir hareket gözlenmekte. 

 

EMTİA  

• ABD'de konut başlangıçlarındaki yükselişin faiz artırımı beklentilerini beraberinde getirmesine karşın, faiz artırımına ilişkin ek sinyaller verebilecek FOMC 

tutanakları öncesi Altın’daki değerlenme sürmekte. 

• ABD’de API petrol stokları haftalık bazda 2.3 milyon varil azalış gösterdi. Verinin petrol fiyatlarına etkisi olumlu olmasına karşın, Brent petrol 50 doların 

altında işlem görmeye devam etmekte. 

 

19 Ağustos Çarşamba
Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

11:00 Haziran Cari İşlemler Dengesi(Euro)  ● 18,0MLR

15:30 Temmuz Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) %0,2 %0,3

15:30 Temmuz Gıda ve Enerji Hariç TÜFE(Aylık) %0,2 %0,2

21:00 → ABD Merkez Bankası (FED), 28-29 Temmuz FOMC toplantısına ait tutanakları yayınlayacak.

bloomberg 



EUR/USD: 20 Günlük Ortalamasından Destek Bulmakta. 

  

 

Dün Euro Bölgesi sakin geçerken; ABD'de ise 

Temmuz ayı konut başlangıçları verisi piyasa 

beklentisinin üzerinde gelip, yapı izinleri verisi ise 

piyasa beklentisinin altında kaldı. Güçlü Dolar’la yön 

bulan parite 1.1025’lerde günü kapadı. Bugün 

ABD’den gelecek TÜFE ve FED toplantı tutanakları 

takip edilecek. 

 

Teknik olarak incelendiğide; parite 20 ve 50 

günlük ortalamalarının arasında sıkışmış halde yön 

aramakta. Gün içinde 1.1020’deki 20 günlük 

ortalamasından destek bulup, 1.1070’deki 50 günlük 

ortalamasına kadar yükselmiştir. Bu seviyenin 

yukarı yönlü geçilmesiyle birlikte 1.1130 

hedeflenebilecekken; aşağı yönlü 20 günlük 

ortalamanın kırılmasıyla birlikte 1.0990 desteği takip 

edilebilir. 

 

Kısa Vade Direnç3 1.1155

Uzun Vade Direnç 2 1.1124

Periyod Direnç 1 1.1078

1 Gün % PİVOT 1.1047

5 Gün % Destek 1 1.1001

Aylık % Destek 2 1.0970

2015 Destek 3 1.0924-8.55

0.31

-0.98

 %Değişim

2.07

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

EURUSD 1.1064 # 1.1020 1.1348 2.98% 52.03 14.64 1.0806 1.1370 21% 17%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



USD/TRY:  RSI Aşırı Alım Seviyesi ni  İşaret Etmekte. 

TCMB,  dünkü PPK toplantısında, beklentimize uygun 

olarak, politika faiz göstergelerinde ve döviz 

enstrümanlarında herhangi bir değişikliğe gitmedi. 

Politika faiz göstergelerinde herhangi bir değişiklik 

yapılmamasına karşın; faiz notunda, gerekli görülen 

süre boyunca daha sıkı likidite politikası 

uygulanmasına karar verildiği belirtilirken, küresel para 

politikalarının normalleşme sürecinde izlenecek yol 

haritasıyla ilgili ayrıntılı bilgi sağlandığını gördük. Fakat 

bu kararlar piyasa beklentisini karşılayamayıp, parite 

rekor seviye olan 2.90’ın üzerine kadar çıktı. 

 

Teknik olarak incelendiğide; Paritede yukarı yönlü 

trend devam etmektedir. Dün gördüğü 2.9066 rekor 

seviyesinin ardından geri çekilmeye başlayan parite, 

2.89’un altına sarkmış durumda. Düşüşün devamı 

halinde 2.8760 izlenebilecekken; trend yönündeki 

hareketlerde 2.90 üzerinde yeni rekorlar gelebilir.  

 

Kısa Vade Direnç3 2.9567

Uzun Vade Direnç 2 2.9317

Periyod Direnç 1 2.9133

1 Gün % PİVOT 2.8883

5 Gün % Destek 1 2.8699

Aylık % Destek 2 2.8449

2015 Destek 3 2.8265-19.14

0.18

-4.07

 %Değişim

-6.58

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 2.8887 # 2.7933 2.5460 -8.85% 75.92 47.35 2.5998 2.8454 98% 98%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



XAU/USD: 1110 – 1121 Arasında Yatay Hareket Etmekte.  

Dün ABD'de Temmuz ayı konut başlangıçları verisi 

piyasa beklentisinin üzerinde son 8 yılın yükseğinde, 

yapı izinleri verisi ise piyasa beklentisinin altında 

kaldı. Dolar endeksindeki değerlenmeye paralel 

olarak Altın gün içerisinde 1110 seviyesine kadar geri 

çekilip, bu seviyeden gelen alımlarla birlikte bir miktar 

toparlandı. 
 
Teknik olarak incelendiğide; Düşüş kanalından 

çıktıktan sonra 1110 – 1121 yatayında konsolide 

olmaya devam ediyor. Yukarı yönlü hareketin 

devamında 1121 seviyesi geçilirse 1142 seviyesi 

takip edilebilecekken; aşağı yönlü gidişlerde 1100 

desteği önem kazanmakta. 

 

Kısa Vade Direnç3 1133.37

Uzun Vade Direnç 2 1127.33

Periyod Direnç 1 1121.86

1 Gün % PİVOT 1115.82

5 Gün % Destek 1 1110.35

Aylık % Destek 2 1104.31

2015 Destek 3 1098.84-5.54

0.51

-0.17

 %Değişim

1.25

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1121.98 # 1102.71 1189.36 7.86% 53.10 37.71 1071.75 1221.71 19% 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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