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FOREX GÖRÜNÜM 
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TÜRKİYE 
Bugünün önemli gelişmeleri; yurt içinde TCMB’nin PPK faiz kararı ve ABD tarafında FOMC tutanakları olarak karşımıza çıkmakta. USDTRY 

paritesinde yön belirleyici olabilecek bu gelişmeler öncesinde Türk Lirası performansını incelediğimizde, yıl başından 8 Mayıs’ta biten haftaya 

kadar gelişen ülkeler sepeti içinde Dolar’a karşı %13.03 değer kaybeden Türk Lirası’nın bu tarihten sonra kaybını %9.83’ düşürerek %3.2 

değer kazandığını görmekteyiz.  

 

ABD 
ABD’de dün, konut başlangıçları verisi %10.2 olan piyasa beklentisinin çok üzerinde %20.2 artış göstererek 1.135 milyon düzeyinde açıklandı. 

Aynı şekilde %10.1’lik artışla önceki aya göre daralmadan büyümeye geçen inşaat izinleri de pozitif bir gelişme oldu. Verilerin büyüme yönünde 

pozitif algılanmasını Dolar Endeksi’ni 95’li seviyelere taşıyan nedenlerden biri olarak görebiliriz. 

 

EURO BÖLGESİ 
• Avrupa Merkez Bankası Frankfurt’ta bir araya gelerek, temerrüde yaklaşan Yunanistan’ın Acil Durum Likidite Yardımı (ELA) erişimine 

yönelik kuralların sıkılaştırılmasını tartışacak. Bununla birlikte Foreks haberine göre; Yunanistan Parlamentosu Başkanı Nikos Filis, ANT1 

televizyonuna yaptığı açıklamada, 5 Haziran tarihine kadar kreditörler ile bir anlaşmaya varamamaları halinde, o tarihte IMF'e yapmaları 

gereken 1.5 milyar euroluk ödemeyi gerçekleştirmeyeceklerini söyledi. 

• Almanya’da ÜFE Nisan ayında %0.1 artış gösterirken yıllık bazda -%1.5 daraldı (beklenti: -%1.4). 

• AMB yetkilisi Benoit Coeure, yazın yaşanması beklenen düşük likidite dönemi öncesi Mayıs ve Haziran'da Euro Bölgesi varlıklarının 

alımlarını artırmak istediklerine yönelik açıklamasının ardından %1.4’ü aşan geri çekilmeyle Euro 2 ayın en yüksek düşüşünü kaydetti. 

 

ASYA / PASİFİK 
Japonya’da ilk çeyrek GSYH, işletme harcamaları ve stok birikimleriyle yıllık bazda %2.4 oranında büyüme gösterdi (beklenti: %1.6). Buna 

karşın, veriyle birlikte USDJPY paritesinde yukarı yönlü bir hareket meydana geldi. 

 

EMTİA 
Dün ABD kanadından gelen konut başlangıçları ve inşaat izinleri verileriyle birlikte Altın’da sert düşüşler meydana geldi. 1225 dolar 

seviyesinden 1205’li seviyelere gerileyen Altın, 1210 desteğini de kırmış oldu. 

20 Mayıs Çarşamba
Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

14:00 Türkiye Mayıs TCMB Haftalık Repo Faiz Oranı 7.50% 7.50%

17:30 ABD Haftalık DOE Petrol Stokları ▪ 484,8MLN

21:00 ABD ▪ FED FOMC Toplantı Tutanakları ▪ ▪

İngiltere Merkez Bankası (BOE), Para Politikası Kurulu toplantı tutanaklarını açıklayacak. bloomberg 



EUR/USD: Yükseliş Trendi Aşağı Yönlü Kırılmış Durumda. 

EURUSD paritesi AMB üyesi Coeure'den gelen 

tahvil alım programının daha da hızlandırılabileceği 

açıklamaları ve ABD kanadından beklenti üstü gelen 

veriler ile yükseliş trendini aşağı yönde kırdı. Bugün 

FOMC Nisan ayı toplantısının tutanakları (21:00) 

yayımlanacak. Hazıran ayı oncesınde tutanaklarda 

FED üyelerinin faiz artırımına ilişkin tutumu takip 

edilecek. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; 1,0660'tan başlayan 

yükseliş trendinin kırıldığı görülmekte. 

 

Geri çekilmelerde 1,1130 bölgesinden tepki alımları 

gelirken, bu seviyenin aşağı yönlü kırılması ve 

altında kalıcılık sağlanması durumunda 1,1040’taki 

ana destek takip edilebilir. Yükselişte ise 1,1200 / 

1,1270 ve 1,1340 dirençleri göze çarpıyor. 

 

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

EURUSD 1.1088 # 1.1173 1.1918 6.67% 48.42 23.74 1.0433 1.1433 19% 18%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD

Kısa Vade Direnç3 1.1529

Uzun Vade Direnç 2 1.1442

Periyod Direnç 1 1.1294

1 Gün % PİVOT 1.1207

5 Gün % Destek 1 1.1059

Aylık % Destek 2 1.0972

2015 Destek 3 1.0824-8.33

-0.49

-2.49

 %Değişim

3.19



USD/TRY: 2.60’nin aşılması halinde alıcılı seyir ivmelenebilir! 

ABD'den açıklanan konut başlangıçları verisi 2007 

Kasım ayından bu yana en yüksek seviyeye 

ulaşması nedeniyle Dolar'ın güçlenmesini 

destekledi. Bugün yurt içerisinde TCMB Para 

Politıkası kurulu toplantısında politika faiz kararı 

üzerinde herhangi bır değişikliğe gidilmesi 

beklenmiyor. Ancak akşam saatlerinde 

gerçekleştirilecek FED FOMC toplantı 

tutanaklarında ABD ekonomisine yönelik yapılması 

beklenen açıklamalar parite üzerinde 

dalgalanmalara neden olabilir. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; yeniden 2.60 

seviyesinin üzerinde işlemler oluşturmaya çalışan 

paritenin gün içerisindeki gelişmelere bağlı olarak 

2,6250 ve 2,6480 dirençleri takip edilebilir. Olası 

geri çekilmelerde ise 2,5730 - 2,5560 bolgesi hedef 

konumuna gelebilir.  
  

Kısa Vade Direnç3 2.6397

Uzun Vade Direnç 2 2.6220

Periyod Direnç 1 2.6085

1 Gün % PİVOT 2.5908

5 Gün % Destek 1 2.5773

Aylık % Destek 2 2.5596

2015 Destek 3 2.5461-10.11

-0.17

1.13

 %Değişim

3.72

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 2.5999 # 2.6601 2.3862 -10.30% 40.46 28.92 2.5124 2.7400 79% 86%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



XAU/USD: Ortalamalarına doğru geri çekilme sürebilir! 

Dünkü AMB açıklamaları ve ABD verileri ile 

yükselen Dolar Endeksi Altın fiyatında baskı 

oluşturuyor. Bu akşamki FOMC tutanaklarında 

üyelerin haziran ayı faiz artırımına ilişkin görüşleri 

takip edilecek.  

  

Teknik olarak incelendiğinde; 1246’dan başlayan 

düşüş trendinin kırılması sonrası trend dönüş 

hareketinin gerçekleştigi ve 1206 üzerinde 

tutunmaya çalıştığı görülmekte. 

 

1206 üzerinde tutunmanın gerçekleşmesi 

durumunda 1212 - 1217 ve 1226,0 dirençleri öne 

çıkarken, altının düşen trendine geri dönmesi 

durumunda 1196 – 1190 - 1184 destekleri takip 

edilebilir.   

 

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1205.68 # 1199.59 1216.19 1.38% 51.75 14.19 1154.21 1231.53 35% 11%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD

Kısa Vade Direnç3 1244.97

Uzun Vade Direnç 2 1236.66

Periyod Direnç 1 1222.53

1 Gün % PİVOT 1214.22

5 Gün % Destek 1 1200.09

Aylık % Destek 2 1191.78

2015 Destek 3 1177.651.42

-0.30

-1.07

 %Değişim

0.86



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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