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TÜRKİYE 

• Geçtiğimiz hafta Türk Lirası doviz sepetine karşı %4’e yakın değer kaybetti. Bu durum piyasalardaki panik havası, gelişmekte olan ülkelere yönelik risk 

iştahındaki bozulmanın yanı sıra yurtiçindeki jeopolitik risk ve erken seçim senaryolarından kaynaklandı.  

• Cuma günü 2,7500 direncine dayanan kur karşısında Merkez Bankası’nın müdahalesi geldi. Merkez Bankası Dolar için uygulanan döviz depo faizlerini 

yüzde 3,5'tan yüzde 3'e düşürdü. Bu haber sonrası kurda kısmi bir gerileme görülürken, güneyde artan jeopolitik riskler TL’de kayıplara sebep oldu. 

• Yurtiçinde imalat güveni ve kapasite kullanıım verileri takip edilecek. 

   

ABD 

• ABD'de imalat PMI verisi beklentiler dahilinde gelirken yeni konut satışlarının 7 ayın en düşüğüne inmesi EURUSD paritesinde yukarı yönlü hareketleri 

hızlandırdı. 

• ABD'de bugün dayanıklı mal siparişleri açıklanacak. 

 

EURO BÖLGESİ 

• Cuma günü büyümenin öncü göstergelerinden biri olarak kabul edilen imalât ve hizmet PMI verilerinin beklentilerin altında kalması büyümeye ilişkin 

endişeleri arttırdı. 

• Euro Bölgesi'nde bugün Almanya'da IFO iş güven endeksi takip edilecek. 

 

ASYA / PASİFİK 

Haziran ayında Çin'deki sanayi şirketlerinin karlılığının yıllık oranda %0.3 düştüğü açıklandı.Çin sanayi şirketlerinden gelen zayıf kar rakamlarının Yen 

talebini artırması ile USDJPY düşüş trendini korudu. 

 

EMTİA 

• Aşağı yönlü baskının devam ettiği Altın’da  bir miktar toparlanma gözlenmekte. ABD'de imalat PMI verisi beklentiler dahilinde gelirken yeni konut 

satışlarının 7 ayın en düşüğüne inmesi Altın’da yukarı yönlü hareketleri hızlandırdı. 

• ABD'de ham petrol stoklarının açıklanmasının ardından başlayan satış baskısı, İran'ın üretimi arttıracağı beklentileriyle devam etmektedir.  
 

FOREX GÖRÜNÜM 

bloomberg, günlük 

bloomberg 

27 Temmuz Pazartesi
Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

11:00 Temmuz IFO Güven Endeksi 107,2 107,4

14:30 Temmuz Kapasite Kullanım Oranı %75,0 %75,1

14:30 Temmuz Reel Kesim Güven Endeksi ● 104,9

15:30 Haziran Dayanıklı Mal Siparişleri(Aylık) %3,3 -%1,8



EUR/USD: 20 Günlük Ortalaması Üzerinde  

  

 

Yunanistan meselesinde kaydedilen gelişmeler 

Euro üzerindeki baskıyı hafifletirken, Dolar’daki 

zayıflama EURUSD paritesine pozitif yansımakta. 

Bugün Almanya’dan gelecek IFO Güven 

Endeksi’nin olumlu olması halinde Euro’da bir 

miktar daha primlenme beklenebilir. ABD 

tarafında ise bugün için dayanıklı mal siparişleri 

verisi öne çıkmakta. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; 20 günlük 

ortalamasını aşan parite 1.1036 direncini kırmış 

durumda ve alımların artması halinde 50 günlük 

ortalamanın bulunduğu 1.1100 seviyesine doğru 

hareketlenmesi beklenebilir. 1.0990 desteğinin 

kırılması durumunda ise tekrar 1.08’li seviyelere 

geri çekilebilir. 

  

  

Kısa Vade Direnç3 1.1245

Uzun Vade Direnç 2 1.1136

Periyod Direnç 1 1.1116

1 Gün % PİVOT 1.0975

5 Gün % Destek 1 1.1066

Aylık % Destek 2 1.1025

2015 Destek 3 1.0934-8.43

0.87

2.20

 %Değişim

-1.19

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

EURUSD 1.1075 # 1.1005 1.1480 4.32% 52.31 17.50 1.0817 1.1449 21% 17%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



USD/TRY: Yükseliş Kanalı İçinde İvmelenmekte 

Haftanın son işlem gününde yurt içinde önemli bir 

ekonomik veri akışı bulunmazken, güney 

sınırındaki gelişmeler ile  ABD kanadından gelen 

PMI ve yeni konut satışları dataları takip edildi. 

ABD verilerinin olumlu gelmesi ve jeopolitik 

gelişmeler USDTRY paritesini tekrar 2.74 seviyesi 

üzerine taşırken, bugün açıklanacak yurt içi 

kapasite kullanım oranı ve ABD dayanıklı mal 

siparişleri dataları ön plana çıkmakta. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; 14 günlük RSI 

indikatörü USDTRY için aşırı alım bölgesine doğru 

ilerlemekte. Parite’nin kısa vadeli yükseliş kanalını 

aşması halinde 2.7653 direncini test etmesi 

beklenebilir. Olası düzeltmelerde ise  2.7329 

desteği altında 2.7183 seviyesi test edilebilir. 

Kısa Vade Direnç3 2.7780

Uzun Vade Direnç 2 2.7656

Periyod Direnç 1 2.7517

1 Gün % PİVOT 2.7393

5 Gün % Destek 1 2.7254

Aylık % Destek 2 2.7130

2015 Destek 3 2.6991-14.95

-0.35

-1.73

 %Değişim

-1.79

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 2.7464 # 2.6852 2.4978 -6.98% 64.02 21.85 2.5854 2.7642 91% 94%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



XAU/USD: Tepki Alımlarıyla Toparlanmakta  

Çarşamba günü gerçekleştirilecek FED toplantısı 

ve Çin’deki olumsuz görünüm Altın fiyatları 

üzerindeki baskıyı sürdürmekte. Öte yandan bugün 

ABD’den gelecek veriler haftaya yatay bir 

başlangıç yapan değerli metalin yönünde bir miktar 

volatilite yaratabilir. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; 1086 desteği 

üzerindeki parite için, RSI indikatörü fiyatlamanın 

normalleşme yoluna gittiğine işaret etmekte. Tepki 

alımlarının sürmesi halinde 1110 direncine doğru 

alımların artması beklenebilir. Yönün negatife 

önmesi durumunda ise 1086 ve 1077 destekleri 

test edilebilir. 

Kısa Vade Direnç3 1132.32

Uzun Vade Direnç 2 1117.00

Periyod Direnç 1 1108.05

1 Gün % PİVOT 1092.73

5 Gün % Destek 1 1083.78

Aylık % Destek 2 1068.46

2015 Destek 3 1059.51-7.02

0.49

-0.33

 %Değişim

-6.28

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1103.84 # 1142.12 1197.13 4.82% 26.35 39.85 1112.58 1236.94 11% 4%

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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