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FOREX GÖRÜNÜM 

bloomberg, günlük 

TÜRKİYE 

Mayıs ayında Reel Sektör Güven Endeksi 107.9’dan 109’a yükselerek kapasite kullanım oranını %74.1’den %74.9’a taşıdı.  Kapasite kullanım 

oranının açıklandığı saatlerde Türk Lirası’nda değerlerlenme görülürken 15:30’da gelen ABD TÜFE verisi USDTRY paritesinde yukarı yönlü 

ivmelendirdi. 

 

ABD 

• ABD kanadından gelen enflasyon ve istihdam verileri ilk çeyrekteki yavaşlamanın geçici olduğu görüşlerini destekler nitelikte. Cuma günü 

beklenti üstü gelen çekirdek TÜFE, Dolar Endeksi’nde yukarı yönlü bir etki yaratarak %0.88’in üstünde bir değerlenme meydana getirdi. Veri 

sonrası USDTRY 2.60’ın üstünü test ederken EURUSD 1.10’lu seviyelere geriledi.  

• FED Başkanı Yellen Cuma günkü konuşmasında ABD ekonomisindeki iyileşmenin devamı halinde bu yıl faiz artışının uygun olduğunu 

söyledi. 

 

EURO BÖLGESİ 

Yunanistan İçişleri Bakanı Nikos Vuçis, ülkenin 5 Haziran ile 19 Haziran arasında IMF’ye 1.6 milyar euroluk geri ödeme yapması gerektiğini 

ancak, bu paraların devletin kasalarında bulunmadığını söyledi. Yunan hükümeti ile kreditörler arasında birçok konuda anlaşmazlık bulunduğunu 

ifade eden Vuçis, görüşmelerin Temmuz’a kadar uzatılabileceğini belirtti. 

 

ASYA / PASİFİK 

Japonya’da Nisan ayı ihracat ve dış ticaret dengesi beklentilerden olumlu  geldi. USDJPY paritesi ise Cuma günü başlattığı yükselişini 

ivmelendirerek 121 dolar üzerinde işlem görmekte. Öte yandan IMF, Japonya Merkez Bankası’nın %2’lik enflasyon hedefi için daha cesur 

yapısal  reform adımları atması gerektiğini kaydetti. 

 

EMTİA 

ABD’deki sondaj kulesi sayısının azalmasıyla birlikte ABD ham petrolü 60 doların altına indi. Brent  petrolü ise 65 dolar civarında işlem 

görmekte. 

25 Mayıs Pazartesi
Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Gerçekleşen Beklenti Önceki

02:50 Japonya Nisan İhracat(Yıllık) %8,0 %6,4 %8,5

02:50 Japonya Nisan Ticaret Dengesi -53,4MLR -319MLR 229MLR

**Cleveland FED Başkanı Loretta Mester, Rejkavik'de akademik bir konferansta konuşacak.

***Japonya Merkez Bankası (BOJ), aylık raporunu açıklayacak.

*ABD'de Nasdaq ve New York Borsaları 'Anma Günü'; İngiltere piyasaları 'Banka Tatili' nedeniyle kapalı olacak.

bloomberg 



EUR/USD: 1.09’un Aşağı Yönlü Kırılması Halinde Düşüş Hız Kazanabilir! 

Cuma günü ABD’den beklenti üstü gelen TÜFE 

verileri ve Yellen’ın faiz artırımıyla alâkalı pozitif 

söylemleriyle birlikte 1.1040’lara çekilen parite, hafta 

sonu Yunan İçişleri Bakanı yaptığı açıklamada, 

"IMF'ye haziranda yapılması gereken dört ödemenin 

toplam maliyeti 1.6 milyar euro, bu ödeme yeterli 

para olmadığı için yapılmayacak" ifadelerini kullandı. 

Bu açıklamaların etkisiyle EURUSD paritesi 1.10’un 

da altına geriledi. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; açıklamaların 

etkisiyle parite 1.0965 seviyesine kadar düştü. 

Sonrasında bu seviyelerden tepki alımı gelmesiyle 

parite şu sıralar 1.10 seviyesinde seyrediyor. Tepkı 

alımlarının devamında 1.1025 ve 1.1125 direncleri 

takip edilebilecekken, düşüşün devam etmesi 

halinde izleyeceğimiz ilk destekler 1.0955 ve 1.0900 

seviyesinde bulunuyor.  

 

Kısa Vade Direnç3 1.1353

Uzun Vade Direnç 2 1.1280

Periyod Direnç 1 1.1147

1 Gün % PİVOT 1.1074

5 Gün % Destek 1 1.0941

Aylık % Destek 2 1.0868

2015 Destek 3 1.0735-9.09

-0.12

-3.09

 %Değişim

0.85

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

EURUSD 1.1000 # 1.1201 1.1883 6.09% 44.41 19.74 1.0436 1.1416 17% 15%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



USD/TRY: 2.61 Seviyesi Yukarı Yönlü Aşılması Halinde Yükseliş İvmelenebilir! 

  
Cuma günü hem ABD’nin beklenti üstü açıklanan 

enflasyon verileri hem de Yellen’ın faiz artırımıyla 

alâkalı olumlu söylemleri sonrası parite yukarı yönlü 

seyir izlemekte. Gün içinde Türkiye tarafında 

önemli ekonomik veri bulunmazken, ABD piyasası 

da kapalıdır.  

  

Teknik olarak incelendiğinde; yatay hareketinden 

biraz sıyrılıp yeniden 2.60’a doğru ivmelenen 

paritenin gün içerisindeki gelişmelere bağlı olarak 

2,6250 ve 2,6480 dirençleri hedef olabilecekken; 

olası geri çekilmelerde ise  2,5730 - 2,5560 bölgesi 

takip edilebilir. 

  

Kısa Vade Direnç3 2.6302

Uzun Vade Direnç 2 2.6188

Periyod Direnç 1 2.6089

1 Gün % PİVOT 2.5975

5 Gün % Destek 1 2.5876

Aylık % Destek 2 2.5762

2015 Destek 3 2.5663-10.21

-0.12

-0.95

 %Değişim

2.70

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 2.6023 # 2.6440 2.3926 -9.51% 42.98 26.68 2.5287 2.7319 79% 86%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



XAU/USD: 20 günlük Ortalamasından Destek  Bulmakta. 

ABD FED Başkanı Yellen cuma günü yaptığı 

konuşmada, “Eğer, ekonomi beklediğim gibi 

iyileşmeye devam ederse, faiz artışına bu yıl içinde 

başlanmasının uygun olacağını düşünüyorum.” 

ifadeleriyle birlikte sarı metal 1206 desteğinin bir 

miktar altına çekilmiş halde seyretmekte. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; 1205 direnci altında 

hafif düşüşün olduğu Altın’da, bu seyrin devamında 

ilk olarak 1196 ve 1184 desteği izlenebilir. 1205 

üzerinde tutunmanın gerçekleşmesi durumunda 

1212 - 1217 ve 1226,0 dirençleri öne çıkmaktadır. 

. 

Kısa Vade Direnç3 1228.02

Uzun Vade Direnç 2 1221.50

Periyod Direnç 1 1213.85

1 Gün % PİVOT 1207.33

5 Gün % Destek 1 1199.68

Aylık % Destek 2 1193.16

2015 Destek 3 1185.511.50

-0.04

-1.77

 %Değişim

-0.10

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1205.58 # 1201.70 1214.70 1.08% 51.53 11.52 1154.34 1231.04 34% 11%

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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