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FOREX GÖRÜNÜM 

bloomberg, günlük 

TÜRKİYE 

• Mayıs ayı Tüketci Güven Endeksi %1.5 artışla 80.97’ye ulaştı.  

• TCMB, PPK toplantı tutanaklarını açıkladı. Tutanaklara göre, gıda fiyatları enflasyon için temel risk unsuru durumunda ve son dönemde 

döviz kurlarında görülen volatilite çekirdek enflasyondaki iyileşmeyi sınırlandırıyor. Bu sebeple para politikasındaki temkinli yaklaşımın 

sürdürülmesi gerekiyor. 

 

ABD 

Dün açıklanan API petrol stokları verisi ABD tarafındaki sınırlı verilerden biri olarak karşımıza çıktı. Veriye göre haftalık bazda petrol 

stoklarındaki net değişim 1.3 milyon varil artış düzeyinde gerçekleşti. 

 

EURO BÖLGESİ 

• Avrupa Merkez Bankası Yunan bankalarına kullandırdığı acil durum likidite yardımı (ELA) tutarını 80.2 milyar euro ile aynı seviyede tutma 

kararı aldı. 

• Dolar Endeksi’nin son bir ayın zirvesini test etmesiyle Euro dün, ABD doları karşısında son 1 ayın en düşük seviyesi olan 1,0820‘yi gördü. 

 

ASYA / PASİFİK 

• Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kuroda, dün yaptğı açıklamasında BOJ’un kur politikası hedeflemediğini ve politikalarda 

değişikliğe gidilmesi için acele edilmeyeceğini belirtti. Ayrıca mali yılın ikinci yarısında ekonominin %2 lik enflasyon hedefine doğru 

ilereyeceğini ifade etti. 

• Japonya’da Nisan ayı perakende satışları %0.4 artış gösterdi. Piyasa beklentisi ise %1.1 artış göstereceği yönündeydi. 

 

EMTİA 

ABD kaya petrolü üretimindeki artışın petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskı oluşturmasıyla birlikte 5 Haziran’daki OPEC toplantısından petrol 

arzının sabit tutulmasına yönelik bir karar çıkması bekleniyor.  Şu sıralarda Batı Teksas türü ham petrol NYMEX’te 57.75 dolardan işlem 

görürken Brent petrolü 62.52 dolar seviyesinde. 

28 Mayıs Perşembe
Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

12:00 Euro Bölgesi Mayıs Ekonomik Görünüm Endeksi 103,6 103,7

12:00 Euro Bölgesi Mayıs Tüketici Güven Endeksi -5,5 -5,5

15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları  ▪ 274BİN

17:00 ABD Nisan Bekleyen Konut Satışları(Aylık) %0,7 %1,1

21:45 Minneapolis FED Başkanı Narayana Kocherlakota konuşma yapacak.   bloomberg 



EUR/USD: Kısa vadeli ortalamalarına doğru tepki çıkışı sürebilir! 

Bugün  G-7 maliye bakanları ve merkez bankası 

başkanları Almanya’da bir araya gelecek. 

Yunanistan konusunun G7 zirvesinde önemli bir yer 

teşkil etmesi beklenmekle birlikte, IMF ödemesinin 

bulunduğu 5 Haziran tarihine kadar kurtarma paketi 

ile ilgili anlaşmaya varılması gerekiyor. Yunan 

kanadından anlaşma taslağının hazırlanmaya 

başlandığına yönelik bilgiler gelirken Avrupa 

komisyonu bu gelişmeyi reddediyor. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; Parite %62 

Fibonacci düzeltme seviyesi olan 1.0885’ten aldığı 

destekle1.0907 direncini kırmış durumda. 50 günlük 

ortalamanın bulunduğu 1.0969 seviyesini aşması 

halinde ise 1.1036 direncine kadar ivmelenebilir. 

Parite’nin satıcılı seyre geçmesi durumunda ilk 

destek seviyemiz 1.0724’te bulunuyor. 

Kısa Vade Direnç3 1.1044

Uzun Vade Direnç 2 1.0987

Periyod Direnç 1 1.0934

1 Gün % PİVOT 1.0877

5 Gün % Destek 1 1.0824

Aylık % Destek 2 1.0767

2015 Destek 3 1.0714-9.70

0.40

-1.84

 %Değişim

-0.39

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

EURUSD 1.0939 # 1.1169 1.1847 6.07% 43.03 19.37 1.0434 1.1398 15% 14%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



USD/TRY: Hızlı çıkış sonrası konsolide oluyor. 

Dün ABD tarafında önemli bir veri açıklaması 

bulunmazken Dolar’ın küresel anlamda değer 

kazanmaya başlamasıyla, gelişmiş ve gelişen ülke 

kurlarında oluşan baskıyı gözlemledik. Bugün 

%0.25 geri çekilen Dolar Endeksi (DXY)’ndeki 

hareketin Türk Lirası’na yansımasının kısıtlı olduğu 

görünmekte. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; Dünkü kapanışını 

kısa vadeli ortalamaları üzerinde gerçekleştiren 

Parite bugün bir miktar ivme kaybetse de 20 günlük 

ortalamasından destek görmekte. 2.6481 direncinin 

kırılması halinde 2.6716 seviyesini hedefleyebilir.  

Ortalamaları altına sarkması halinde ise 2.6098 

desteği takip edilebilir. 

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 2.6441 # 2.6421 2.3998 -9.17% 52.16 23.0850 2.5377 2.7305 85% 90%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD

Kısa Vade Direnç3 2.6931

Uzun Vade Direnç 2 2.6789

Periyod Direnç 1 2.6625

1 Gün % PİVOT 2.6483

5 Gün % Destek 1 2.6319

Aylık % Destek 2 2.6177

2015 Destek 3 2.6013-11.60

0.11

-1.99

 %Değişim

0.52



XAU/USD: Yükseliş kanalına dönme çabasında. 

XAUUSD paritesinde şimdilik yön belirleyici unsur 

Dolar’daki hareket ve FED atılımları olarak 

karşımıza çıkıyor. Güçlenen Dolar’ın Altın talebini 

negatif yansımaya devam etmesiyle Altın 

fiyatlarındaki baskı sürüyor.   

Bununla birlikte bugün ABD’den gelecek işsizlik 

başvuruları verisi Parite’de bir miktar volaitite 

yaratabilir. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; Satış baskısıyla 

yükseliş kanalının altına sarkan Parite’de bugün 

tepki alımları görmekteyiz. Ancak yükselişin kalıcı 

olabilmesi için 1191 direncinin kırılması gerekiyor. 

Destekler 1178 ve 1167 seviyelerinde iken, ADX 

indikatörü trendde yön değişimi olabilmesi için zayıf 

bir görünüm sergiliyor. 

Kısa Vade Direnç3 1197.71

Uzun Vade Direnç 2 1194.37

Periyod Direnç 1 1190.49

1 Gün % PİVOT 1187.15

5 Gün % Destek 1 1183.27

Aylık % Destek 2 1179.93

2015 Destek 3 1176.050.05

0.17

-1.33

 %Değişim

-2.01

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1188.90 # 1199.72 1213.21 1.12% 44.26 12.87 1153.81 1230.21 27% 9%

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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