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FOREX GÖRÜNÜM 

TÜRKİYE 

Dün yurt içinde önemli bir makro ekonomik veri akışı bulunmazken, siyasi risklerin Türk Lirası üzerindeki negatif etkileri takip edildi. USDTRY paritesi Bu 

sabah itibariyle 3.0020 seviyesini görürken, Türk Lirası hafta başından bu yana Dolar karşısında %2.98 düşüşle en çok değer kaybeden gelişen ülke para 

birimi oldu. 

 

ABD 

• ABD'de Temmuz ayında Tüketici Fiyatları Endeksi(TÜFE) beklentilerin altında artış gösterdi.  ABD Çalışma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 

Ülkede tüketici fiyatları %0.1 yükseldi. Gıda ve enerji fiyatlarının ayrı tutulduğu çekirdek enflasyon ise  %0.1 arttı.  
• Dün akşam FED toplantı tutanaklarında çoğu üye parasal sıkılaşma için gerekli şartların henüz oluşmadığını, ancak şartların bu noktaya yaklaşmakta 

olduğunu iletti. Tuatanaklarda, % 2'nin altında seyreden enflasyona ve Çin ekonomisindeki yavaşlamanın ABD ekonomisi için de risk oluşturduğuna yönelik 

endişlere yer verilirken, Dolar Endeksi’nde sert düşüşler görüldü.  

 

EURO BÖLGESİ 

• Euro Bölgesi'nde cari işlemler fazlası ve portföy yatırımları Haziran ayında artış gösterdi. Haziran ayında cari işlemler fazlası 25,4 milyar euro olurken, 

portföy yatırımları 46,6 milyar euro seviyesine çıktı. 

• Almanya Parlementosu, Yunanistan'ın Avrupa Birliği, Uluslararası Para Fonu ve Avrupa Merkez Bankası'ndan oluşan Troyka ile yaptığı toplam 86 milyar 

euro krediyi kapsayan yeni anlaşmayı kabul etti. Bu gelişmelerle birlikte FED tutanaklarından da yeterince ‘Şahin’ bir söylem çıkmaması EURUSD 

paritesini tekrar 1.11 seviyesinin üzerine taşıdı. 

• Bu sabah açıklanan Almanya ÜFE rakamı Temmuz ayında beklenti dahilinde değişim göstermezken; yıllık bazda beklentilerin hafif altında, %1.3 daraldı. 

 

ASYA/PASİFİK 

İzlanda Merkez Bankası, politika faizini 50  baz puan artırarak %5.50’ye yükseltti. 

 

EMTİA  

ABD’de petrol stokları geçtiğimiz hafta 2.62 milyon varil artış ile 456.2 milyon varile ulaştı. Stoklarda meydana gelen sürpriz artışın küresel arz fazlasına 

yönelik algıları şiddetlendirmesi petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü hareketi ivmelendirdi. Öte yandan FED tutanaklarından çıkan faiz artırımının bir süre daha 

ertelenebileceği algısı Altın’daki yükselişi desteklemekte. 

 

 

bloomberg 

20 Ağustos  Perşembe

Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

11:30 Temmuz Perakende Satışlar(Aylık) %0,4 -%0,2

15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları 271BİN 274BİN

17:00 Ağustos Philadelphia FED İş Koşulları Endeksi 7,0 5,7

17:00 Temmuz 2.El Konut Satışları 5,4MLN 5,5MLN



EUR/USD: 1.1140’tan  Direnç Görmekte. 

  

 

Dün ABD’den beklentinin altında gelen TÜFE verileri 

sonrası, FED faiz tutanaklarında, üyelerin çoğunun 

faiz artışı için henüz şartların yeterli olmadığını 

ancak faiz artış noktasına yaklaşıldığını ifade ettiği 

belirtildi. Açıklamaların ardından parite alıcılı bir 

şekilde 1.11’in üzerine çıktı. Bu sabah da Almanya 

ÜFE verisinin beklenti üzerinde gelmesinin de 

etkisiyle parite de son işlemler 1.1125 seviyesinden 

geçmekte. 

 

Teknik olarak incelendiğide; paritenin 1,1140 

direncini kırması durumunda 1,12 ve 1,1250 

seviyelerine doğru alımlar görebiliriz. Aksi takdirde 

50 günlük ortalamasının bulunduğu 1,1070 desteği 

önemli olacaktır.  

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

EURUSD 1.1123 # 1.1026 1.1341 2.86% 55.71 15.04 1.0811 1.1371 23% 19%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



USD/TRY: 2.97 Direncini Test Etmekte  

Yurt içinde siyasi sürece ilişkin artan belirsizlikler ve 

jeopolitik risklerin tekrar ortaya çkması, CDS 

primlerinin Ocak 2014'ten beri en yüksek seviye olan 

270'lere yükselmesini ve TL varlıklara yönelik negatif 

fiyatlamanın devam etmesini tetiklemekte. ABD'den 

yayınlanan tutanaklar sonrası dolar global bazda değer 

kaybetti ve bu kapsamda kur 2,9060 desteğine kadar 

geriledi ancak bu seviyeden gelen alımlar etkili oldu ve 

tekrar yükseldi. Dolar/TL Asya işlemlerinde 3 TL 

seviyesinin de üzerini görerek tarihi rekorunu yeniledi.  

 

Teknik olarak incelendiğide(saatlik); kurda yukarı 

yönlü trend devam etmektedir. Kurun 2,97 direncini 

kırması durumunda 2,99 seviyesi hedeflenebilir. Geri 

çekilmelerde ise 2,95 desteği tekrar ön planda 

olacaktır. 

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 2.9644 # 2.8068 2.5498 -9.16% 83.40 50.12 2.5881 2.8685 95% 97%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD

saatlik 



XAU/USD: Yatay Kanalı Yukarı Yönde Kırdı 

Beklentilerin altında kalan TÜFE verileri sonrası Dolar 

Endeksi 97 seviyesinin altına sarkarken; FED 

tutanakları sonrası ise 96’ya doğru geri çekilmiştir. 

Dolar Endeksi’ndeki bu değer kaybına paralel olarak 

Altın, 1130 seviyesini yukarı yönlü kırıp 1142 direncini 

test etti. 

 
Teknik olarak incelendiğide; 1130 direncinin 

kırılmasıyla beraber 1142 direncine kadar sert bir 

yükseliş yapan Altın, bu seviyeden bir miktar tepki 

görmekte.Geri çekilmenin devamında 1115’e kadar 

düşüşler olabilecekken; yükseliş trendinin devamında 

1150 seviyesi izlenebilir. 

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1138.22 # 1105.20 1189.27 7.61% 61.57 35.21 1071.94 1220.08 26% 8%

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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