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FOREX GÖRÜNÜM 

bloomberg, günlük 

TÜRKİYE 

Yurt içinde imalat sanayi kapasite kullanım oranı, Haziran ayında bir önceki aya göre 0.2 puan artarak %75.1 seviyesinde gerçekleşti. Aynı 

sıralarda açıklanan Reel Kesim Güven Endeksi ise 109.0’dan 104.9 seviyesine geriledi.  Verilerin Türk Lirası’na etkisi pozitif olurken, 

15:30’da açıklanan ABD GSYİH rakamının beklentilere paralel gerçekleşmesi USDTRY paritesinde yukarı yönlü bir hareket oluşturdu. 

 

ABD 

İlk çeyrek ABD GSYİH verisinin üçüncü ve son okuması dün gerçekleştirildi. Önceki oranla aynı gelen veri, ABD ekonomisinde ilk çeyrekte 

%0.2 daralmaya işaret ederken, reel tüketici harcamaları %2.1 artış gösterdi. Verilerin Dolar Endeksi’ne etkisi olumlu oldu. 

 

EURO BÖLGESİ 

• Yunanistan görüşmelerinden henüz bir anlaşma çıkmaması Euro üzerinde baskı yaratmakta. Bugün ve yarın devam edecek olan 

Eurogroup toplantıların neticesinde Yunanistan’ın anlaşma sağlayamaması ve temerrüt sürecine başlaması ihtimali, EURUSD 

paritesindeki satış baskısını artırabilir. Öte yandan bugün Yunanistan’ın kreditörlere yeni bir anlaşma teklifi sunması bekleniyor. 

• Almanya’da, harcamaların baş göstergesi olan GFK Tüketici Güven Endeksi beklentilerin hafif altında 10.1 puan düzeyinde gerçekleşti. 

Verinin açıklandğı sıralarda EURUSD paritesindeki etkisi Euro lehine oldu. 

 

ASYA / PASİFİK 

Asya bölgesinde bugün önemli bir veri akışı bulunmamakla birlikte Yen’deki değer kazancı sınırlı da olsa devam ediyor. USDJPY paritesi 

şu sıralarda %0.0.9 düşüşle 123.74 seviyesinde. 
 

EMTİA 

Yunanistan gelişmelerindeki belirsizlik ve ABD verilerinin beklentileri karşılaması Altın’da yön tayinini zorlaştırmakta. Diğer taraftan Asya ve 

Hindistan’da fiziki talebin azalma eğilimi göstermesi de XAUUSD paritesi üzerindeki baskıyı artırmakta. 

bloomberg 

25 Haziran Perşembe
Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları  ● 267BİN

15:30 ABD Mayıs Kişisel Gelirler(Aylık) %0,5 %0,4

15:30 ABD Mayıs Kişisel Tüketim(Aylık) %0,7 %0,0

15:30 ABD Mayıs PCE(Aylık) %0,4 %0,0

16:45 ABD Haziran Markit Hizmet Sektörü PMI(Flaş) 56,5 56,2



EUR/USD:  20 Günlük Ortalamasını Geçemedikçe Satış Baskısı Görülebilir! 

  

Yunanistan ile kreditörler ayın bitimine çok az süre 

kalmasına rağmen henüz anlaşamadılar. Dün 

ABD’de açıklanan çeyreklik büyüme oranı % -0.2 

daralmayla % -0.7 olan önceki revizeye göre 

toparlanmış gözüktü. Tüketici harcamalarındaki    

%2.1’lik artış ise FED’in faiz artırımı adına elini 

kuvvetlendirmekte.  

  

Teknik olarak incelendiğinde; 1.1160 güçlü 

desteğinin üstünde kısa vadede 1.1210 ve 

1.1260  dirençleri görünürken, orta vadede 1.1330 

ve 1.1400 seviyeleri görülebilir. Düşüşlerde ise 

yükselen trend desteği olan 1.1060 takip edilebilir. 

 

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 1.0852-7.53

0.04

-1.63

 %Değişim

1.86

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

EURUSD 1.1188 # 1.1224 1.1665 3.93% 49.18 13.15 1.0604 1.1540 23% 21%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



USD/TRY: 2.6650 Seviyesi Kırılırsa Satışlar İvmelenebilir! 

  

Dün yurtiçinde kapasite kullanım oranı %75.1 ile 

yılın en yüksek seviyesine yükseldi. ABD’de ise 

büyüme -0.2 açıklandı. Tüketim harcamaları ise % 

2.1 artış gösterdi. Verilerin ardından paritede sınırlı 

da olsa yükseliş görülse de yurtiçindeki siyasi 

belirsizliğin çözüleceği beklentisiyle  paritedeki 

baskı devam etmekte. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; Kurda 2.67 önemli 

destek olarak görünmekte. Bu seviyenin altında ise 

2.6650 ve 2.6550 seviyeleri takip edilebilir. 2.68 

seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması ile de 

2.6910 ve 2.70 seviyeleri görülebilir. 

Kısa Vade Direnç3 2.7020

Uzun Vade Direnç 2 2.6949

Periyod Direnç 1 2.6855

1 Gün % PİVOT 2.6784

5 Gün % Destek 1 2.6690

Aylık % Destek 2 2.6619

2015 Destek 3 2.6525-12.59

0.10

1.41

 %Değişim

-2.15

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 2.6736 # 2.7001 2.4517 -9.20% 47.27 24.73 2.5671 2.7671 81% 87%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



XAU/USD:Yunanistan Düğümünden Destek Bulmakta. 

ABD’den dün gelen birinci çeyrek büyüme oranının 

beklentiler dahilinde yüzde 0,2 daralmasının 

yanında, tüketim harcamalarının yüzde 2,1 ile 

beklentileri aşması değerli metalde aşağı yönlü 

hareketin görülmesine neden oldu. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; 1178 direncinin 

korunması durumunda aşağı yönlü hareketin 

devam edebileceği değerli metalde 1170 destek 

seviyesi takip edilebilir. Hareketin tekrarlanması 

durumunda ise 1165-1158 seviyeleri test edilebilir. 

1178’in üzerinde 1188 ilk dikkat çeken direnç 

noktası olurken, yükselişin devamında 1192 test 

edilebilir. 

 

Kısa Vade Direnç3 1188.31

Uzun Vade Direnç 2 1184.34

Periyod Direnç 1 1178.97

1 Gün % PİVOT 1175.00

5 Gün % Destek 1 1169.63

Aylık % Destek 2 1165.66

2015 Destek 3 1160.29-0.92

0.29

-1.98

 %Değişim

-2.50

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1176.79 # 1183.32 1205.49 1.87% 44.41 11.71 1166.28 1222.50 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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