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FOREX GÖRÜNÜM 

bloomberg, günlük 

TÜRKİYE 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa beklentilerine paralel olarak faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Karar sonrası Türk Lirası üzerinde 

önemli bir etki gözlenmezken, EURUSD paritesinde meydana gelen sert geri çekilmenin olumsuz yansıması USDTRY kurunu tekrar 2.67’nin üzerine 

taşıdı. 

 

ABD 
ABD tarafında Mayıs ayı Markit imalat sektörü PMI  ve dayanıklı mal siparişleri beklentilerin altında açıklanırken, yeni konut satışları beklentilerin üzerinde 

bir artış gerçekleştirdi. Verilere ek olarak ABD Merkez Bankası (FED) Yönetim Kurulu üyesi Jerome Powell’ın Eylül ayında yapılması muhtemel bir faiz 

artırımının şartlarına ilişkin konuşmaları Dolar Endeksi’ni yeninden 95’li seviyelere taşıyan gelişmeler olarak öne çıktı. 

 

EURO BÖLGESİ 
• Euro Bölgesi Haziran ayı Markit imalat sektörü PMI verisi beklentilerin üzerinde gerçekleşti, ancak EURUSD paritesi üzerinde olumlu bir etki 

yaratamadı. 

• Avrupa liderleri, Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras liderliğindeki hükümete Euro Bölgesi’nden çıkma riski barındıran beş aylık anlaşmazlığı 

sonlandırması için 48 saat süre verdi. Bununla birlikte, bugün yapılacak olan Eurogroup toplantısından sonuç alınması bekleniyor. 

 

ASYA / PASİFİK 
Japonya'da TSİ 02:50'de BOJ para politikası toplantı tutanakları açıklandı. Tutanaklarda geçen ifadelerde parasal genişleme politikasının hedeflenen etkiyi 

verdiği ve enflasyonun gelecekte artmaya devam etmesi için oluşan temel trendin devam ettiği belirtildi. Ayrıca parasal genişleme politikasının, 

enflasyonun %2 seviyesinde stabil olana kadar devam edeceği ifadesi de Başkan Kuroda’nın sözlü açıklamalarını onaylar niteklikteydi. 

 

EMTİA 
Fiziki talep açısından Altın’ın en büyük destekçisi durumunda olan Asya’da yatırımcıların hisse piyasalarına olan yönelimlerinin artması, XAUUSD 

paritesindeki satış baskısını artırıyor. Buna ek olarak ABD kanadında Eylül ayı için faiz artırım ihtimalinin gündeme alınması, Altın fiyatlarındaki olumsuz 

seyre destek oluyor. 

bloomberg 

24 Haziran Çarşamba
Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

11:00 Almanya Haziran IFO İş Dünyası Güven Endeksi 108,1 108,5

14:30 Türkiye Haziran Reel Kesim Güven Endeksi  ● 109,0

14:30 Türkiye Haziran Kapasite Kullanım Oranı  ● %74,9

15:30 ABD 1.Çeyrek GSYH(Final) -%0,2 -%0,7

15:30 ABD 1.Çeyrek Kişisel Tüketim %1,9 %1,8



EUR/USD:  Yatay Kanalın Alt Bandında Tepki Gördü. 

Dün Almanya ve Euro bölgesinden beklenti 

üzerinde gelen PMI verilerine rağmen ABD’den 

beklenti üzerinde gelen yeni ev satışları verisi ve 

FOMC üyesi Powell’ın faiz artırımıyla alâkalı pozitif 

söylemleriyle birlikte dün paritede geri çekilmeler 

oldu. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; paritedeki düşüş 

1,1160 desteğinde yavaşlamıştır. Bu desteğin 

kırması durumunda 1,1080’e kadar satışlar 

gorebiliriz. Diğer yandan paritenin 1,1160 desteği 

üzerinde tutunmaya devam etmesi durumunda kısa 

vadede 1,1210 ve 1.1245  direncleri hedeflenebilir. 

bu sevıyenın üzerinde ise 1,1260 dırenci tekrar ön 

planda olacaktır.  

 

Kısa Vade Direnç3 1.1545

Uzun Vade Direnç 2 1.1456

Periyod Direnç 1 1.1314

1 Gün % PİVOT 1.1225

5 Gün % Destek 1 1.1083

Aylık % Destek 2 1.0994

2015 Destek 3 1.0852-7.41

0.28

-0.54

 %Değişim

1.99

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

EURUSD 1.1216 # 1.1212 1.1674 4.12% 50.65 14.05 1.0597 1.1537 23% 21%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



USD/TRY:  2.6650’den Düzeltme Hareketi Gelmekte. 

Dün yurtiçinde TCMB piyasa beklentisi dahilinde 

faiz oranlarında herhangi bir değişiklik yapmadı. 

ABD’de ise dayanıklı malların siparişleri verisinin 

beklenti altında gelmesine rağmen yeni ev satışları 

ise beklentilerın üzerinde geldi. FOMC üyesi 

Powell’ın faiz artırımıyla alâkalı pozitif söylemleriyle 

değerlenen Dolar endeksinin de etkisiyle parite dün 

primli seyretti. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; 2,6650 seviyesinin 

üzerinde tutunmayı başaran parite dünkü kapanışla 

tekrar 50 günlük hareketli ortalama seviyesi  olan 

2,6740 üzerine çıktı.  Paritenin 50 günlük 

ortalamanın üzerinde tutunması halinde 2,6850 

direnci kısa vadede izlenebilecekken, olası geri 

çekilmelerde ise 2,6450 desteğine doğru satışlar 

görebiliriz.  

 

 

Kısa Vade Direnç3 2.7117

Uzun Vade Direnç 2 2.6983

Periyod Direnç 1 2.6896

1 Gün % PİVOT 2.6762

5 Gün % Destek 1 2.6675

Aylık % Destek 2 2.6541

2015 Destek 3 2.6454-12.84

0.00

1.84

 %Değişim

-2.54

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 2.6781 # 2.6995 2.4494 -9.26% 48.02 26.43 2.5637 2.7677 82% 88%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



XAU/USD: Güçlü Dolar Düşüşü İvmelendirmekte! 

Dün ABD’de yeni ev satışları verisinin beklentilerin 

üzerinde gelmesi, FOMC üyesi Powell’ın faiz 

artırımıyla alâkalı pozitif söylemleri Dolar 

Endeksi’ndeki yükselişi güçlendirerek, dün sarı 

metalin düşüşünü devam ettirmiştir. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; dünkü düşüşle 

beraber son işlemlerin 1178 desteğinde oluştuğu 

sarı metalde geri çekilmenin devam etmesi halinde 

1173 ve 1165 desteği  izlenebilir. Olası tepki 

hareketlerinde ise 1187 ve 1192 dirençleri takip 

edilebilir. 

  

  
  
  
 

Kısa Vade Direnç3 1197.34

Uzun Vade Direnç 2 1192.79

Periyod Direnç 1 1185.50

1 Gün % PİVOT 1180.95

5 Gün % Destek 1 1173.66

Aylık % Destek 2 1169.11

2015 Destek 3 1161.82-0.98

-0.16

-0.01

 %Değişim

-2.56

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1176.71 # 1184.07 1205.75 1.83% 43.87 11.68 1167.22 1222.44 21% 7%

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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