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FOREX GÖRÜNÜM 

bloomberg, günlük 

TÜRKİYE 

• Dün Şanlıurfa Suruç’ta düzenlenen bombalı saldırı sonrası USDTRY paritesindeki  yükselişler hızlandı. 

• Hazine Müsteşarlığı, Haziran ayına ilişkin merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı. Merkezi yönetim brüt borç stoku, 650,9 milyar lira 

oldu. 

• Bugün, AKP ve CHP temsilcilerinin  saat 11.00’de başlaması beklenen görüşmesi takip edilecek.  

 

ABD 

Dün açıklamalarda bulunan St. Louis FED Başkanı James Bullard, Eylül ayındaki FOMC toplantısında (16-17 Eylül) faiz artırımı olasılığının 

%50’den fazla olduğunu ve ekonominin yılın geri kalanında %3 büyümeyi başarması halinde bu yıl iki kez faiz artırımı olabileceğini belirtti.  

 

EURO BÖLGESİ 

• Almanya ÜFE verileri beklentilerin altında kaldı. EURUSD’daki geri çekilme devam etmekte. 

• Yunanistan, acil ödemelerini finanse edebilmesi için sağlanan 7,16 mr euroluk köprü krediyle Avrupa Merkez Bankası ve IMF’ye olan birikmiş 

borçlarının ödemesini dün gerçekleştirdi.  

 

ASYA 

Japonya Merkez Bankası’nın Haziran toplantısına ait tutanakları açıklandı. Tutanaklara göre, birçok üye, Banka’nın uygulamakta olduğu parasal 

teşvik politikalarının etkilerinin azalmakta olduğundan endişeli görünmekte. Tutanaklar sonrası USDJPY paritesi 124,4’te seyrediyor.  

 

EMTİA 

• Pazartesi gece yarısı Çin’den açıklanan Altın rezervleri 6 yıl önceki rezerv miktarına göre  %57 arttığı bildirilmişti. Tonajdaki artışa rağmen 

rezerv içinde bulunan altın oranının %1.8’den %1.65’e çekilmesi Altın fiyatlarında sert bir düşüş yaşanmasına sebep olmuştu. Bu etkinin ve 

FED’den faiz artırımı beklentisinin Altın’da yol açtığı satış baskısı devam etmekte. 

• İran ile batı bloğu ülkeleri arasında Viyana’da imzalanan nükleer anlaşması BM Güvenlik Konseyi’nin dünkü oturumunda oy birliğiyle kabul 

edildi. Kararla birlikte BM’nin İran’la ilgili daha önceden aldığı kararların iptal edileceği ifade edildi. 

bloomberg 

21Temmuz Salı

Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

10:00 Haziran Yurt Dışı ÜFE(Aylık) ● %1,52

10:00 Haziran Yurt Dışı ÜFE(Yıllık) ● %9,46

11:30 Haziran Kamu Sektörü Net Borçlanması(GBP) ● 10,1MLR



EUR/USD: Kanal İçinde Dip Seviye Test Edildi  

  

 

Yunanistan’ın dün Avrupa Merkez Bankası’na borç 

ödemesinde bulunduğu Banka tarafından 

onaylanırken, ödeme, Eurogroup’un 16 Temmuz 

Perşembe günü onayladığı 7 milyar euroluk "köprü 

kredi" ile gerçekleşti.  Öte yanhdan yeni kurtarma 

paketi, Alman meclisinden sonra, dün Fransız 

meclisinde de onaylandı. Yunanistan, üçüncü 

kurtarma paketine göre, AB'den 3 yıl içinde 86 

milyar euroluk finansman alacak.  

Avrupa tarafındaki olumlu gelişmeler EURUSD 

paritesinin 1.08 seviyesi üzerinde tutunmasına 

destek olurken, Dolar Endeksi’ndeki yükseliş, parite 

üzerindeki etkisini artırmakta. 

Teknik olarak incelendiğinde; kısa vadeli düşüş 

kanalı içindeki en düşük seviyesini bugün test eden 

paritede satış baskısın artması halinde destek 

1.0724 ve 1.0551 seviyelerinde iken, olası tepki 

alımlarında 1.0847 direnci üzerindeki kapanışlar 

1.0990 direncine doğru alım getirebilir. 

Kısa Vade Direnç3 1.0916

Uzun Vade Direnç 2 1.0893

Periyod Direnç 1 1.0867

1 Gün % PİVOT 1.0844

5 Gün % Destek 1 1.0818

Aylık % Destek 2 1.0795

2015 Destek 3 1.0769-10.53

-0.14

-1.67

 %Değişim

-4.73

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

EURUSD 1.0832 # 1.1040 1.1515 4.30% 36.60 22.07 1.0832 1.1456 12% 11%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



USD/TRY: Düşüş Kanalını Yukarı Yönde Kırdı 

Haftanın ilk işlem günü yurt içi ve yurt dışı veri 

takvimi  açısından sakin olmasına rağmen, Dolar 

Endeksi’ndeki yükseliş USDTRY paritesini tekrar 

2.70 bölgesine doğru hareketlendirdi. Dünkü 

kapanışını 2.6986 seviyesinde gerçekleştiren 

parite bu sabah itibariyle sınırlı bir geri çekilme 

çabasında. 

Teknik olarak incelendiğinde; kısa vadeli düşüş 

kanalının üst bandını kırarak sert bir yükseliş 

kaydeden parite yeniden kısa vadeli 

olrtalamalarını aşmış durumda. 2.6981 direncini 

test eden paritenin bu seviye üzerinde kalıcı 

olması halinde 2.7183 direncine doğru 

hareketlenmesi beklenebilir. Öte yandan RSI 

görünümü yönsüz bir seyre işaret etmekte. 

Kısa Vade Direnç3 2.7629

Uzun Vade Direnç 2 2.7320

Periyod Direnç 1 2.7158

1 Gün % PİVOT 2.6849

5 Gün % Destek 1 2.6687

Aylık % Destek 2 2.6378

2015 Destek 3 2.6216-13.35

0.12

-2.25

 %Değişim

-1.12

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 2.6948 # 2.6737 2.4883 -6.93% 54.48 15.94 2.5868 2.7568 84% 89%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



XAU/USD: Tepki Hareketi Sürebilir 

 

 

Güçlü dolar ve Çin’deki ekonomik yavaşlamanın da 

etkisiyle dün sert bir düşüş kaydeden Altın, en 

düşük 1073 seviyesini gördükten sonra bu sabah 

itibariyle bir miktar tepki yükselişiyle toparlanmakta. 

Teknik olarak incelendiğinde; sert bir geri 

çekilmeyle düşüş kanalının da altına sarkan değerli 

metal aşırı satım seviyelerinde fiyatlanmakta. 

Volatilitenin sürmesi halinde  1085 desteğine doğru 

yeni bir geri çekilme beklenebilecekken, olası tepki 

hareketlerinde 1132 direncine doğru alımlar 

gelebilir. 

 

Kısa Vade Direnç3 1180.18

Uzun Vade Direnç 2 1156.96

Periyod Direnç 1 1132.61

1 Gün % PİVOT 1109.39

5 Gün % Destek 1 1085.04

Aylık % Destek 2 1061.82

2015 Destek 3 1037.47-7.04

-0.35

-4.41

 %Değişim

-6.85

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1104.71 # 1157.41 1200.01 3.68% 19.94 28.83 1133.44 1228.22 8% 3%

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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