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TÜRKİYE 
• Dün TCMB faiz kararını açıkladı. Faizleri sabit bırakan Merkez Bankası, koridorun üst ve alt bandında herhangi bir değişikliğe gitmedi. TCMB, yaptığı açıklamada bir 

önceki raporun hemen hemen aynısını yayınlarken, bankanın "bekle gör" politikasına devam ettiği görüldü. 

• Hafta başından beri yurtiçinde görülen terör eylemlerinin devam etmesi ülke risk primini yukarıya taşımaya devam ediyor. 

• Siyasilerin söylemlerinden  dolayı piyasada oluşan erken seçim algısıyla birlikte TL güç kaybetmekte. 

 

ABD 
• ABD tarafında açıklanan haftalık işsizlik başvuruları 255 bin seviyesine gerilerken bu rakam 1973'ten bu yana açıklanan en düşük seviye olarak görüldü. Chicago FED 

Ulusal Aktivite Endeksi de beklentinin üzerinde pozitif gelerek  Dolar’ın güçlenmesine vesile oldular. 

• Bugün ABD tarafında imalat PMI ve yeni konut satışları izlenecek. 

 
EURO BÖLGESİ 
• Atina borsasının ne zaman açılacağına gelecek hafta karar verileceği söylendi. Yunanistan ile kreditörler arasında 86 milyar Euro'luk 3. kurtarma paketi görüşmelerine 

Cuma günü başlanılacağı bildirildi. 

• İngiltere'de açıklanan perakende satış verilerinin yüzde 0,4 artış beklenirken yüzde 0,2 azalmaya işaret etmesiyle paritedeki satış baskısının arttığı görüldü. 

• Bugün Euro Bölgesi'nde Fransa, Almanya ve Euro Bölgesi hizmet ve imalat PMI verileri takip edilecek.  

 

ASYA / PASİFİK 
• Asya seansında gelen Çin imalat PMI verisi de 48,2 ile beklentilerin bir hayli altında kalarak Çin ekonomisi açısından olumsuz işaretler gösterdi. 

• Yeni Zelenda dış ticaret  dengesi beklentilerin altında kaldı. NZDUSD bir miktar geri çekilse de hem ihracat hem ithalat rakamlarında artış görülmesi satışları 

sınırlandırdı.  

 

EMTİA 
• ABD'de ham petrol stoklarının açıklanmasının ardından başlayan satış baskısının devam ettiğini izliyoruz. Dünya Bankası dün yayınladığı raporda ham petrol dışındaki 

emtia fiyatlarının yılın geri kalanında düşmeye devam edeceğini bildirdi. 

• ABD tarafında açıklanan haftalık işsizlik başvuruları verisinin beklentilerden çok iyi gelmesi Altın’daki tepki alımlarının önünü kestiğini gördük. Diğer taraftan Asya 

seansında gelen Çin imalat PMI verisi de 48,2 ile beklentilerin bir hayli altında kalarak da Altın’daki satış baskısını artırmakta. 

 

 

FOREX GÖRÜNÜM 

bloomberg, günlük 

bloomberg 

24 Temmuz Cuma
Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

10:30 Temmuz İmalat Sektörü PMI(Flaş) ● 51,9

10:30 Temmuz Hizmet Sektörü PMI(Flaş) ● 53,8

11:00 Temmuz İmalat Sektörü PMI(Flaş) ● 52,5

11:00 Temmuz Hizmet Sektörü PMI(Flaş) ● 54,4

16:45 Temmuz İmalat Sektörü PMI(Flaş) 53,7 53,6

17:00 Haziran Yeni Konut Satışları 540BİN 546BİN



EUR/USD: 20 Günlük Ortalamasından Direnç Görmekte 

  

 

Yunanistan meclisinin üçüncü kurtarma paketine 

ilişkin reformların ikinci basamağını da 

onaylamasıyla birlikte EURUSD paritesinde 

başlayan yukarı yönlü hareket, ABD kanadından 

gelen rekor düşük işsizlik başvuruları verisiyle 

sınırlandı. Öte yandan bugün açıklanacak PMI 

verileri sınırlı bir değer kaybıyla işlem gören 

paritede bir miktar volatilite yaratabilir. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; 20 günlük 

ortalamasından direnç gören paritenin 1.1013 

seviyesini aşması halinde 50 günlük ortalamasına 

doğru alımların artması beklenebilir. 1.0990 

desteğini kırması durumunda ise 1.0847 

desteğine doğru bir geri çekilme yaşanabilir. 

  

Kısa Vade Direnç3 1.1165

Uzun Vade Direnç 2 1.1092

Periyod Direnç 1 1.1042

1 Gün % PİVOT 1.0969

5 Gün % Destek 1 1.0919

Aylık % Destek 2 1.0846

2015 Destek 3 1.0796-9.27

0.72

0.97

 %Değişim

-1.85

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

EURUSD 1.0971 # 1.1012 1.1488 4.32% 46.45 18.38 1.0818 1.1450 17% 15%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



USD/TRY: Yükseliş İvmelenerek Sürmekte  

Dün meydana gelen yurt içi gelişmelerin de 

etkisiyle kapanışını 2.7345 seviyesinden 

gerçekleştiren parite için bugün yapılacak olan  

koalisyon görüşmeleri ve ABD tarafından gelecek 

veriler yön belirleyici olabilir. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; 2.6872 

seviyesinden başlattığı yükselişini ivmelendiren 

USDTRY bugün itibariyle 2.7329 desteğinin 

üzerinde işlem görmekte. Paritenin kısa vadeli 

yükseliş kanalını yukarı yönde kırması halinde 

2.7653 seviyesine doğru hareketlenmesi 

beklenebilir. Olası düzeltmelerde ise 2.7329 ve 

2.7183 destekleri takip edilebilir. 

Kısa Vade Direnç3 2.7761

Uzun Vade Direnç 2 2.7564

Periyod Direnç 1 2.7449

1 Gün % PİVOT 2.7252

5 Gün % Destek 1 2.7137

Aylık % Destek 2 2.6940

2015 Destek 3 2.6825-14.70

-0.70

-2.72

 %Değişim

-2.31

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 2.7394 # 2.6828 2.4953 -6.99% 62.65 20.14 2.5862 2.7622 90% 93%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



XAU/USD: Aşırı Satım Fiyatlaması Sürmekte 

 

 

ABD’de  haftalık işsizlik başvurularının 255 bin 

düzeyinde gerçekleşerek 42 yılın en düşük 

seviyesini görmesinin ardından, sınırlı bir değer 

kaybıyla işlem gören değerli metalde sert bir geri 

çekilme yaşandı. Bugün ise, gündemde ABD’den 

gelecek olan olan yeni konut satışları ve PMI 

verileri var. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; 1086 desteğinde 

tutunma çabası veren XAUUSD paritesinin bu 

seviyenin altına sarkması halinde , gördüğü son dip 

seviye olan 1077 doları test etmesi beklenebilir. 

Olası tepki alımlarında ise 1110 direnci kırılmadığı 

müddetçe yönün tekrar negatife dönmesi 

beklenebilir. 

 

Kısa Vade Direnç3 1117.26

Uzun Vade Direnç 2 1111.54

Periyod Direnç 1 1103.48

1 Gün % PİVOT 1097.76

5 Gün % Destek 1 1089.70

Aylık % Destek 2 1083.98

2015 Destek 3 1075.92-8.81

-1.10

-4.48

 %Değişim

-7.69

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1082.91 # 1145.05 1197.75 4.60% 16.61 37.58 1114.95 1236.89 2% 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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