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TÜRKİYE 

• Dün Şanlıurfa'da meydana gelen olaylar yurtiçi risk primlerini arttırırken, TL'de değer kayıplarının devamına neden oldu. Bunun sonucunda USDTRY gün içinde 2.68’li 

seviyelerden 2.72’nin üzerine kadar yükseliş kaydetti. 

• Bugün yurtiçinde saat 10:00’da Tüketici Güven Endeksi ve 14:00’da TCMB faiz kararı  açıklanacak. 

 

ABD 

• ABD tarafında dün açıklanan mevcut konut fiyatlarının beklentilerin üstünde gelmesi Dolar’a ilişkin iyimserliği arttırdı. Bunun ardından Dolar Endeksi’nde 97.75 seviyesi 

yukarı yönlü test edilmiştir. Bu seviyenin üzerinde tekrar dolara alım gelmesi beklenirken bu seviyenin altında satış baskısı artabilir. 

• Bugün ABD'de ise Chicago Fed imalat endeksi ve haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek. 

 

EURO BÖLGESİ 

• Dün Yunanistan, reform paketinin 2. bölümünü onayladı. Bununla birlikte EURUSD bir miktar yükselmiş durumda. Bugün Euro Bölgesi'nde veri akışı sakin. 

• Dün İngiltere'de Merkez Bankası toplantı tutanakları açıklandı. Tutanaklarda, faiz kararında ve varlık satın alım programında herhangi bir değişikle gidilmemesi kararının 

9 üyenin oy birliğiyle alındığı söylendi. Reel ücret artışlarına dikkat çekillen tutanaklarda, ücretlerdeki artışın tüketim harcamalarını yükseltmesi yoluyla enflasyonu 

beklenti düzeyine çıkarmayı hedefledikleri ifade edildi. Enflasyondaki yükselişin faiz artırımlarını tetikleyebileceği belirtildi. Ayrıca bazı üyelerin faiz artırımına sıcak baksa 

da Yunanistan krizi nedeniyle bundan vazgeçtikleri vurgulandı. Güçlü sterlinin İngiliz şirketlerinin rekabet edebilme güçlerini etkileyebileceğinden İngiltere ekonomisinde 

ters etkiler yaratabileceği ifade edildi. Açıklamaların ardından GBPUSD paritesi 1.56’ya doğru geri çekildi. 

 

ASYA / PASİFİK 

• Japonya’da dış ticaret dengesi beklentilerin altında kalınca USDJPY’nin tekrar 124’ün üzerine çıkmasına vesile oldu. 

• Yeni Zelanda'da TSİ 00:00'da para politikası toplantı sonuçları açıklandı. Buna göre RBNZ, piyasanın beklediği gibi 25 baz faiz indirerek politika faizini %3.00 seviyesine 

çekti. Veri açıklandığı dakikalarda NZDUSD paritesi, genel iktisat kurallarının aksine yukarı yönlü tepki verdi. Çünkü parite, RBNZ'nin 25 baz puanlık faiz indirimi 

yapacağı önceden fiyatlanmış ve satışlarla oldukça dip seviyeleri görmüştü. 

 

EMTİA 

• Fed'in faiz artışına yönelik söylemleri paranın anavatanı olan dolara gitme isteğini arttırırken küresel piyasalarda büyüme konusunda yaşanan belirsizlik de emtia 

fiyatlarında aşağı yönlü baskı yaratmaktadır. Bunun yanında ABD tarafında dün açıklanan mevcut konut fiyatlarının beklentilerin üstünde gelmesi dolara ilişkin iyimserliği 

arttırmaktadır. Altın fiyatlarındaki aşağı yönlü baskının devam ettiğini izliyoruz.  

• ABD'de özel sektör stok verilerinin artmasından sonra dün açıklanan ham petrol stoklarının beklentilerin üzerinde 2,5 milyon varil artmasıyla petrol fiyatlarında düşüşler 

yaşandı. Brent Petrol 56 seviyesine geri çekilmiş durumda. 

FOREX GÖRÜNÜM 

bloomberg, günlük 

bloomberg 

23 Temmuz Perşembe

10:00 Temmuz TÜİK/TCMB Tüketici Güven Endeksi ● 66,45

11:30 Haziran Perakende Satışlar(Aylık) ● %0,2

14:00 Temmuz TCMB Haftalık Repo Faiz Oranı %7,50 %7,50

15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları ● 297BİN

15:30 Haziran Chicago FED Ulusal Aktivite Endeksi ● -0,17

17:00 Temmuz Tüketici Güveni ● -5,6



EUR/USD:Düşüş Kanalının Üst Bandını Zorlamakta 

  

 
Kreditörlerin ön koşul olarak öne sürdüğü reform 

paketinin ikinci bölümü, Yunan Parlementosu'nda  

"acil koduyla yasa tasarısı" şeklinde kabul edildi.  

Bu gelişmeyle birlikte EURUSD paritesi tekrar 

1.09 seviyesinin üzerinde işlem görmekte. 

 

Teknik olarak incelendiğinde;düşüş kanalının 

üst bandını zorlayan paritenin bu seviyeyi kırması 

halinde 1.0990 direncini test etmesi beklenebilir. 

1.0847 desteğini kırmadığı müddetçe ise kanalı 

aşma hareketleri tekrarlanabilir. 

  

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

EURUSD 1.0934 # 1.1019 1.1497 4.34% 44.17 19.92 1.0821 1.1453 16% 13%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD

Kısa Vade Direnç3 1.1057

Uzun Vade Direnç 2 1.1013

Periyod Direnç 1 1.0958

1 Gün % PİVOT 1.0914

5 Gün % Destek 1 1.0859

Aylık % Destek 2 1.0815

2015 Destek 3 1.0760-9.70

0.21

0.46

 %Değişim

-2.21



USD/TRY: Yükseliş İvmelenmekte  

  

Dün yurt içi gelişmlelerin de etkisiyle kapanışını 

2.7069 seviyesinden gerçekleştiren parite, PPK 

faiz kararı öncesi primli bir seyir izlemekte.  

TCMB’nin faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe 

gitmemesi beklenirken, 2.71’li seviyelerden işlem 

gören paritede ABD’den gelecek işsizlik 

başvuruları verisi bir miktar volatilite yaratabilir. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; kısa vadeli 

ortalamaları üzerinde işlem görmeye devam eden 

parite 2.7183 direncine doğru ivmelenmekte. Olası 

geri dönüşlerde 2.6981 seviyesi ilk destek olarak 

öne çıkarken, paritenin 2.70 üzerinde kalıcı olması 

halinde 2.7183 ve ardından 2.7329 dirençlerini 

hedeflemesi beklenebilir. 

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 2.7109 # 2.6750 2.4904 -6.90% 57.68 18.11 2.5873 2.7593 86% 91%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD

Kısa Vade Direnç3 2.7703

Uzun Vade Direnç 2 2.7465

Periyod Direnç 1 2.7295

1 Gün % PİVOT 2.7057

5 Gün % Destek 1 2.6887

Aylık % Destek 2 2.6649

2015 Destek 3 2.6479-13.76

0.11

-1.92

 %Değişim

-1.06



XAU/USD: 1087 Seviyesinden Tepki Görmekte 

 

 
Hafta başından bu yana aşırı satım seviyelerinde 

fiyatlanan Altın için, Dolar Endeksi’ndeki geri 

çekilme bir miktar yükseliş fırsatı yaratmış 

durumda. Ancak bugün ABD kanadından gelecek 

veriler, tepki yükselişiyle primlenen değerli metal 

fiyatında bir miktar volatilite yaratabilir. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; tepki hareketi 

yavaş bir seyir izleyen değerli metal için RSI 

indikatörünün olumsuz görünümü bir miktar 

toparlanmış durumda. 1110 direncini aşması 

halinde kanal içine geri dönüş yapması 

beklenebilecekken; direnci kırmada başarılı 

olamaması halinde tekrar aşağı yönlü bir hareketin 

başlaması beklenebilir.  

 

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1098.17 # 1149.82 1198.54 4.24% 21.27 34.68 1121.96 1233.16 5% 2%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD

Kısa Vade Direnç3 1125.45

Uzun Vade Direnç 2 1116.45

Periyod Direnç 1 1105.25

1 Gün % PİVOT 1096.25

5 Gün % Destek 1 1085.05

Aylık % Destek 2 1076.05

2015 Destek 3 1064.85-7.61

0.32

-4.18

 %Değişim

-6.85



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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