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TÜRKİYE 

• Hafta başında yaşanan terör eyleminin ülke risk primimizi yükseltmesiyle TL'de satışlar görmüştük. Dün AKP –CHP 2. tur koalisyon görüşmeleri 

sonrası iki taraftan da sürecin 10-12 gün içerisinde sonuçlanabileceğine dair belirsizliği giderici açıklamalarıyla birlikte USDTRY paritesi 2.70’li 

seviyelerden 2.68’lere tekrar geri çekildi.  

• Saat 14:00'da gerçekleştirilecek olan Bakanlar Kurulu toplantısında, koalisyon takvimine ilişkin mesajlar verilebilir. 

 

ABD 

• ABD'de faizlerin bu yıl içinde artırılacağı beklentisiyle güçlenen Dolar Endeksi, 98 seviyesinden direnç görmeye devam etmekte.  2 gündür zayıf 

veri seyrinin sürdüğü ABD’de, bugün mevcut konut satışları ve konut fiyat endeksi verileri izlenecek.  

 

EURO BÖLGESİ 

• Kreditörler tarafından talep edilen ikinci kemer sıkma paketi bugün parlamentoda onaylanırsa eğer; Yunanistan hükümeti, uluslararası 

kreditörlerle mali yardım görüşmelerinin 20 Ağustos'a kadar tamamlanacağını tahmin ediyor. 

• Yunanistan'da bankaların yeniden açılması ve soruna iliskin ilk etapta alınan önlemler sonrası S&P ülkenin notunu CCC-'den CCC+'ya, 

görünümünü ise "negatif"ten "durağan"a revize etti. 

• İngiltere'de özel sektör borçlanmaları Haziran ayında artarak 8.58 milyar sterlin oldu. 

 

ASYA / PASİFİK 

Avustralya'da 2. çeyrek ve yıllık TÜFE verileri beklentilerin aşağısında kalsa da, önceki dönem verilerine kıyasla yükselmiş durumda. Bunuın 

sonucunda AUDUSD’de dalgalı bir seyir gözlendi. 

 

EMTİA 
• ABD'de açıklanan haftalık ham petrol stoklarında artış yaşandı. Brent petrol de 56,51 dolara indi. Bu ayki düşüş 7 doları buldu. 
• Çin’deki Altın rezervlerinin açıklanmasıyla birlikte Altın’ın son 5 yılın en düşük seviyelerine inmesinin ardından, hem tepki alımlarının yaşanması 

hem de Dolar Endeksi’nde görülen sert düşüş nedeniyle Dolar’ın hemen hemen tüm para birimleri karşısındaki değer kaybı neticesinde Altın 

fiyatlarında yükseliş görsek de, bu alımlar kalıcı olmadı ve Altın tekrar 1100 seviyesi aşağısına geriledi. 

FOREX GÖRÜNÜM 

bloomberg, günlük 

22 Temmuz Çarşamba

Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

17:00 Haziran 2.El Konut Satışları 5,40MLN 5,35MLN

17:00 Haziran 2.El Konut Satışları(Aylık) %0,9 %5,1

11:30 → İngiltere Merkez Bankası (BOE), Para Politikası Kurulu tutanaklarını açıklayacak.
bloomberg 



EUR/USD:Düşüş Kanalını Aşmakta Zorlanıyor 

  

 

Global piyasalar dün veri akışı açısından sakin bir 

gün geçirirken, Yunanistan gelişmeleri takip edildi. 

Yunanistan’ın Avrupa Merkez Bankası’na (ECB) 

ödeme yaptığı doğrulanırken, kredi 

derecelendirme kuruluşu S&P ülkenin kredi 

notunu CCC-‘den CCC+’ya revize etti. Öte 

yandan, Dolar Endeksi’nin bir miktar geri 

çekilmesi EURUSD paritesinin 1.08 üzerinde 

tutunmasına destek oldu.  

 

Teknik olarak incelendiğinde; düşüş kanalının 

üst bandından direnç gören paritede satış 

baskısının artması halinde 1.0847 desteğine 

doğru bir geri çekilme beklenebilir. Kanalı yukarı 

yönde aşmada başarılı olması halinde ise direnç 

ve aynı zamanda 20 günlük ortalması olan 1.1035 

seviyesne doğru alımlar gelebilir. 

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

EURUSD 1.0957 # 1.1035 1.1507 4.28% 44.76 20.31 1.0835 1.1451 16% 14%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD

Kısa Vade Direnç3 1.1163

Uzun Vade Direnç 2 1.1062

Periyod Direnç 1 1.1011

1 Gün % PİVOT 1.0910

5 Gün % Destek 1 1.0859

Aylık % Destek 2 1.0758

2015 Destek 3 1.0707-9.41

0.01

0.09

 %Değişim

-3.54



USD/TRY: Kanal Dışında Konsolide Olmakta  

Dün 2.70 bölgesine doğru ivmelenen USDTRY 

paritesi, Dolar Endeksi’ndeki zayıflamanın Türk 

Lirası’na pozitif yansımasıyla günü 2.6846 

seviyesinden kapattı. Bu sabah itibariyle yönsüz 

bir seyir izleyen parite için yurt içinde önemli bir 

veri akışı bulunmazken, yurt dışında ABD’den 

gelecek bekleyen konut satışları ve konut fiyat 

endeksi verileri takip edilebilir. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; kısa vadeli 

ortalamalarına doğru hareketlenen paritenin 

bugün kaydettiği yönsüz seyri RSI indikatörü de 

desteklemekte. 20 günlük ortalamanın bulunduğu 

2.6737 seviyesini kırması halinde düşüş kanalına 

geri dönmesi beklenebilir. Tepki yükselişinin 

sürmesi halinde ise 2.6981 direncini yeniden test 

etmesi beklenebilir. 

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 2.6849 # 2.6737 2.4903 -6.86% 52.43 16.35 2.5874 2.7570 83% 88%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD

Kısa Vade Direnç3 2.7143

Uzun Vade Direnç 2 2.7075

Periyod Direnç 1 2.6959

1 Gün % PİVOT 2.6891

5 Gün % Destek 1 2.6775

Aylık % Destek 2 2.6707

2015 Destek 3 2.6591-12.98

-0.03

-1.39

 %Değişim

-0.70



XAU/USD: Tepki Hareketleri Başarısız Olmakta  

 

 

Pazartesi günkü sert düşüşün ardından, dün bir 

miktar tepki yükselişi gerçekleştiren değerli metal 

bu sabah itibariyle yeninden 1100 doların altına 

sarkmış durumda.  

 

Teknik olarak incelendiğinde; aşırı satım 

seviyesinde fiyatlanmaya devam eden Altın’da 

satış baskısının artması halinde 1086 desteği 

yeniden test edilebilir. Olası tepki hareketlerinde ise 

1110 direnci üzerinde kalıcı olması halinde kanal 

içine geri dönüş yapması beklenebilir. 

 

Kısa Vade Direnç3 1128.78

Uzun Vade Direnç 2 1119.38

Periyod Direnç 1 1113.42

1 Gün % PİVOT 1104.02

5 Gün % Destek 1 1098.06

Aylık % Destek 2 1088.66

2015 Destek 3 1082.70-7.70

-0.99

-4.46

 %Değişim

-7.51

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1096.81 # 1153.71 1199.28 3.95% 18.28 31.78 1127.75 1230.23 4% 1%

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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