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TÜRKİYE 

Yunanistan anlaşmazlığının devam etmesi küresel risk algılamasını olumsuz etkilemeye devam ederek bu sabah itibariyle Dolar Endeksi’nde 

pozitif bi görünüm yaratmış durumda. Ancak Türk Lirası, Dolar karşısında pozitif ayrışmaya devam ediyor ve USDTRY paritesi 2.66’nın 

altında seyrediyor. 

 

ABD 

Mayıs ayında kişisel gelirler beklentiler düzeyinde %0.5 artarken, bireysel harcamalar beklentilerin üzerinde %0.9'luk artış gösterdi. 20 

Haziran ile biten haftada ilk işsizlik başvuruları da beklentilerin hafif altında 271 bin düzeyinde açıklandı. FED’in faiz artırım konusunda 

önemle takip ettiği bu iki verinin olumlu olması Dolar Endeksi’nde yukarı yönlü bir etki yaratsa da, sonrasında açıklanan Markit Hizmet 

Sektörü PMI rakamının beklenti altında kalması Endeks’te tekrar geri çekilmelere neden oldu. 

 

EURO BÖLGESİ 

Pazartesi günü ‘acil’ sıfatıyla başlayan Eurogroup toplantılarında taraflar birbirlerinin tekliflerini karşılıklı olarak reddetmeye devam ediyor. 

Yunanistan’ın vergi ve emeklilik konularında geri adım atmaması müzakerelerin ilerlemesini engellerken, görüşmeler hafta sonuna sarkmış 

durumda.  

 

ASYA / PASİFİK 

• Beklentilerden olumlu gelen dış ticaret dengesiyle Dolar karşısındaki değer kaybının bir kısmını telafi eden Yeni Zelanda Doları şu 

sıralarda yatay bir seyir izlemekte. 

• Bu sabah açıklanan verilere göre Japonya’da yıllık TÜFE ve hanehalkı harcamaları beklentilerin üzerinde  gerçekleşti. İşsizlik oranının da 

%3.3 ile beklentiler düzeyinde gerçekleşmesi, Japonya Merkez Bankası’nı %2’lik enflasyon hedefi konusunda pozitif sinyaller vermekte. 

Verilerin de desteğiyle Yen’in Dolar karşısındaki değer kazancı üçüncü gününde. 
 

EMTİA 

Hafta başından bu yana beklentileri karşılayan ABD verileri, Altın fiyatındaki baskıyı artırıyor. Öte yandan Yunanistan belirsizliği de devam 

ederken, yatırımcılar fiyatlamada ABD verilerine öncelik tanıyor gibi görünüyor. 

26 Haziran Cuma
Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

17:00 ABD Haziran/2 Michigan Tüketici Güven Endeksi 94,6 94,6

19:45 → ABD Kansas City FED Başkanı Esther George konuşma yapacak.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Almanya için 'Ülke Görünüm' raporunu açıklayacak.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard And Poors (S&P), Fransa için 'Ülke Görünüm' raporunu açıklayacak.

bloomberg 



EUR/USD: Yunanistan Görüşmelerinde Çözümsüzlük Devam Etmekte. 

  
Euro Bölgesi’nde gündem yine Yunanistan’dı. 

Yunanistan kreditörlere yeni iki tane taslak metni 

sundu. Bu revize edilmiş taslak metinler Eurogroup 

toplantısında değerlendirildi, ancak toplantıdan yine 

herhangi bir sonuç çıkmadı. Toplantı sonrası yapılan 

açıklamada müzakerelerin devam edeceği ve hafta 

sonuna taşınabileceği söylendi. ABD tarafında ise 

işsizlik başvurularındaki düşüş, kişisel 

harcamalardaki 2009’dan bu yana en yüksek artış 

oranı dikkat çekici verilerdi. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; parite 1,12 direncinin 

hemen aşağısında işlem görmektedir. Paritenin bu 

seviye aşağısında 1,1160 desteğini tekrar 

hedeflemesi beklenebilir. Olası yükselişlerde ise kısa 

vadede 1,1260 direnci izlenecektir.  



USD/TRY: 2.6550’den  Aldığı Destekle Yükselişe Geçmiş Durumda. 

  
ABD tarafında dün açıklanan veriler genel itibariyle 

beklentilere paralel gerçekleşirken, kişisel 

harcamalardaki artış dikkat çekiciydi. Yurtiçindeki 

siyasi belirsizliğinin giderileceği beklentileri 

kapsamında Türk Lirası dün, Dolar karşısında en çok 

değer kazanan gelişmekte olan ülke para birimi oldu. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; parite hafta başından 

bu yana kritik destek seviyesi olan 2,6650’nin 

aşağısına gerilemiştir. Paritenin bu seviye aşağısında 

kaldığı sürece satış baskısı hissedilebilir. Bu 

kapsamda 2,6450 destek seviyesine doğru satışlar 

görebiliriz. Paritenin tekrardan 2,6650 seviyesi 

üzerine yükselmesi durumunda ise 2,6720 ve 2,6850 

dirençleri izlenecektir.  

 



XAU/USD: 1173 Desteğinin Kırılmasıyla Satışlar Hızlanabilir! 

Dün ABD tarafında kişisel gelirler beklentilere paralel 

gerçekleşirken, işsizlik başvuruları düşüş ve kişisel 

harcamalar beklentilerden iyi geldi. Özellikle kişisel 

harcamalar 2009’dan bu yana en yüksek artışını 

gerçekleştirerek Altın üzerindeki mevcut satış baskısı 

devam etti. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; 1173 noktası yönü 

belirleyecek önemli bir seviye olarak görünmekte. 

Güçlü 1173 desteğinin kırılması durumunda 1165 

desteğine doğru geri çekilme görebilecekken, 1173 

desteği üzerinde tutunmaya devam etmesi 

durumunda ise 1178 ve 1188 test edilebilir.  

 



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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