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TÜRKİYE 
• Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, yaptığı değerlendirmede gelişmekte olan ülkeler arasındaki ‘’Kırılgan Beşli (BRICT)’’ ülkelerinden sermaye çıkışı 

konusunda en riskli ülkenin Türkiye olduğunu belirtti.   

• Bu hafta, yapılacak koalisyon çalışmaları takip edilecek.  

 

ABD 
• Cuma günü ABD’de TÜFE verileri beklentiler paralelinde gelirken, Ulusal Konut Üreticileri Birliği (NAHB) Konut Piyasası Endeksi Temmuz ayında 60 

düzeyinde gerçekleşerek 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.  

• Yellen, ABD Senatosu’ndaki konuşmasında ‘Eğer ekonomi beklediğimiz gelişmeyi gösterirse, şartlar muhtemelen faizlerin bu yıl artırılmasını ve para                 

politikasını normalleştirmeye başlanmasını uygun kılacak. Aslında, birçok FOMC üyesi haziran toplantımızda, faiz artışına yıl sonundan önce 

gidilmesinin uygun olacağı tahmininde bulundu’ ifadelerini kullandı. Verilerin ve Yellen’ın konuşmasının ardından Dolar Endeksi’nin 98 seviyesine 

ulaşmasıyla birilkte, hem EURUSD hem de Altın’da gerilemeler yaşandı. 

 

EURO BÖLGESİ 
• Cuma günü Alman parlamentosunda, Yunanistan kurtarma paketi tedbirleri oylaması yapıldı. Oylama 439 ‘Evet’ oya karşılık 119 ‘Hayır’ ile kabul edilmiş 

oldu. 19 üye ülkenin hepsinde oylama yapılacak. Eğer ‘Evet’ oyu çıkarsa kurtarma paketi anlaşması yasallaşmış olacak.  

• 29 Hazıran’dan bu yana kapalı tutulan Yunan bankalarının acil likidite fonunun 900 milyon Euro yükseltilmesiyle bugün tekrar açılacağı bildirildi. 

• IMF Başkanı Lagarde, Yunanistan’ın kurtarılmasının iki aşamalı olduğunu ve bunun ilk aşamasının temel reform ve mali konsolidasyon olduğunu belirtti. 

Lagarde, ilk aşamanın çözüldüğünü, şimdi ıse sıranın borç yapılandırmasında olduğunu ifade etti. 

• Frankfurt'ta AMB basın toplantısında konuşan Draghi, "Yunanistan'ın borcunda azaltıma gidilmesi gerektiğini" söyledi.  

 

ASYA 
• Çin‘in Altın rezervleri Haziran sonu itibarıyla 1658 ton oldu. Merkez Bankası tarafından Cuma günü açıklanan bu rakam 6 yıl önceki rezerv düzeyine göre 

% 57 oranında artış ifade etti. Tonajdaki artışa karşın Altın’ın yaşadığı değer kaybı nedeniyle rezerv içinde bulunan  

Altın’ın oranı anılan dönemler itibarıyla % 1.8'den % 1.65'e geriledi.  

 

EMTİA 
• Cuma günü ABD’den gelen TÜFE verileri beklentiler paralelinde gelirken konut piyasasında yaşanan iyileşmeyle birlikte Altın’da satışların devamı 

görüldü. Aynı zamanda Çin’in Altın rezervlerine ilişkin verileri 2009’dan bu yana ilk defa piyasaya sunması da Altın’ın 1087 dolara kadar düşerek, 5 yılın 

en düşüğüne gerilemesine sebep oldu. 

• 17 Temmuz tarihinde açıklanan 10 Temmuz tarihli petrol kuyu sayılarına baktığımızda kuyu sayılarının 6 adet azaldığını görüyoruz. Geçen yılın aynı 

dönemine göre petrol kuyu sayıları ortalama yuzde 60 azaldı. Verinin ardından geçen haftadan bu yana İran anlaşmasının etkileriyle gerileyen Petrol’de 

bir miktar tepki çıkışına sebep oldu.      

20 Temmuz Pazartesi
Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki
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EUR/USD: Düşüş Hareketi İvmelenmekte  

  

 

Yunanistan meclisinin kemer sıkma önlemlerini 

onaylamasının ardından, Merkel’in sınırlı bir borç 

yapılandırmasının mümkün olduğuna ilişkin 

açıklamalarıyla birlikte EURUSD paritesi 1.0821 

ile iki ayın en düşük seviyesini test etti.  Öte 

yandan,  Avrupa Merkez Bankası anket 

sonuçlarında, 2015 yılı enflasyon beklentisi 

%0.1'den %0.2'ye yükseltildi. 2015 yılı büyüme 

beklentisi %1.4 oranında sabit bırakılırken, 2015 

yılı işsizlik oranı ise %11.1'den %11.0'a aşağı 

yönde revize edildi. 

Teknik olarak incelendiğinde; düşüş kanalının 

üst bandından gördüğü dirençle satış baskısı 

artan parite 1.0847 desteğinin altında işlem 

görmekte. Burada satışların artması halinde 

1.0724 seviyesine kadar geri çekilme beklenebilir. 

Olası tepki hareketlerinde ise 1.0847 ve 1.0990 

dirençleri takip edilebilir. 

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

EURUSD 1.0843 # 1.1057 1.1525 4.23% 37.14 21.07 1.0842 1.1450 12% 11%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD

Kısa Vade Direnç3 1.0960

Uzun Vade Direnç 2 1.0933

Periyod Direnç 1 1.0882

1 Gün % PİVOT 1.0855

5 Gün % Destek 1 1.0804

Aylık % Destek 2 1.0777

2015 Destek 3 1.0726-10.39

0.12

-1.62

 %Değişim

-4.58



USD/TRY: Kısa Vadeli Ortalamalarına Doğru Hareketlenmekte 

Haftanın son işlem gününü sakin geçiren 

USDTRY paritesi kapanışını 2.6508 seviyesinden 

gerçekleştirirken, Türk Lirası Dolar karşısında 

haftalık bazda %0.20 değer kaybetti. Bugün yurt 

içinde ve yurt dışında sakin bir veri takvimi 

bulunurken, paritenin yönü açısından Dolar 

Endeksi’ndeki hareketlilik takip edilebilir. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; 2.6481 

desteğinden gördüğü tepkiyle 50 günlük 

ortalamasına doğru hareketlenen paritenin 2.6671 

seviyesini aşması halinde düşüş kanalının üst 

bandına kadar yükseliş kaydetmesi beklenebilir. 

2.6481 desteğinin altında ise 2.6217 seviyesi takip 

edilebilir.  

Kısa Vade Direnç3 2.6726

Uzun Vade Direnç 2 2.6656

Periyod Direnç 1 2.6593

1 Gün % PİVOT 2.6523

5 Gün % Destek 1 2.6460

Aylık % Destek 2 2.6390

2015 Destek 3 2.6327-12.21

-0.33

-0.53

 %Değişim

0.17

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 2.6603 # 2.6712 2.4860 -6.93% 46.93 13.93 2.5860 2.7552 79% 86%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



XAU/USD: Aşırı – Satım Bölgesinde  

 

 

Çin Merkez Bankası’nın yıllık yüz ton ile 

beklentilerin altında bir Altın alımı yaptığına işaret 

eden açıklamasının ardından, haftaya sert 

satışlarla başlayan XAUUSD paritesi, son beş yılın 

en düşük seviyelerinden işlem görmekte. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; düşüş kanalının 

altına sarkan parite aşırı satım seviyelerinden işlem 

görmekte ve aşağı yönlü gidişatın sürmesi halinde  

destekler 1044 ve 1026 dolar seviyelerinde. Olası 

tepki alımlarında ise 1142 ve 1154 dirençleri öne 

çıkmakta. 

 

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1116.36 # 1161.49 1200.69 3.37% 22.53 25.73 1139.97 1225.57 13% 4%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD

Kısa Vade Direnç3 1154.00

Uzun Vade Direnç 2 1142.00

Periyod Direnç 1 1122.11

1 Gün % PİVOT 1100.18

5 Gün % Destek 1 1112.94

Aylık % Destek 2 1044.00

2015 Destek 3 1026.00-5.94

-1.47

-3.41

 %Değişim

-5.74



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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