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FOREX GÖRÜNÜM 

bloomberg, günlük 

28 Temmuz Salı

Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

11:30 2.Çeyrek GSYH(Öncü) %0,7 %0,4

11:30 2.Çeyrek GSYH(Yıllık) %2,6 %2,9

16:45 Temmuz Hizmet Sektörü PMI(Flaş) 55,0 54,8

17:00 Temmuz CB Tüketici Güven Endeksi 100,0 101,4

16:00 → ABD Merkez Bankası (FED)'nın iki gün sürecek toplantısı başlayacak.

TÜRKİYE 

• TCMB Reel Kesim Güven Endeksi ve Kapasite Kullanım Oranı verilerinin beklentilerin üzerinde açıklandığı günde,  TBMM’nin çarşamba günü 

olağanüstü toplanması kararı alındı. Diğer taraftan jeopolitik risklerin de devam ettiği ortamda dün TL hem Dolar hem de Euro tarafında önemli derecede 

güç kaybına uğramış oldu. 

• Yurtiçinde  önemli bir ekonomik  veri akışı bulunmamaktadır. Fakat AK Parti ile CHP heyetleri saat 13:00'da bir araya gelerek koalisyon müzakerelerini 

yürütmeye devam edecek. Görüşme sonrasında yapılacak açıklamalar piyasalarda siyasi risk primi üzerinden volatilitenin artmasına neden olabilir. 

 

ABD 

• Dün ABD tarafında Haziran ayı dayanıklı mal siparişleri beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen bir önceki aya ait veriler aşağı yönlü revize edildi. Diğer 

yandan Dallas Fed imalat aktivite endeksi beklentilerin aşağısında kaldı. Sonuç olarak  Dolar Endeksi’nin  %1’e yakın değer kaybetmesiyle  Dolar, majör 

para birimleri karşısında satıcılı bir gün geçirdi. 

• Bugün 16:00'da Mayıs ayı konut fiyat endeksi, 16:45'de imalat dışı öncü PMI ve 17:00'da tüketici güven endeksi verileri piyasaların odağında olacak. Fed 

toplantısı bugün başlayacak ve iki gün sürecek. 

 

 EURO BÖLGESİ 

• Dün Euro Bölgesi’nde Almanya IFO iş ortamı güven endeksi 107.2 puan olan piyasa beklentisinin üzerinde 108.0 puan olarak açıklandı.  

• Bugün Euro Bölgesi’nde önemli bir ekonomik veri akışı bulunmamaktadır. İngiltere’de ise 2.çeyrek büyüme verileri takip edilecek. 

 

ASYA/PASİFİK 

Çin borsasında artan volatilite küresel piyasaları da etkilemekte. Bu bağlamda Çin’deki belirsizlik, ülkelerin merkez bankalarının (özellikle FED’in)  faiz 

kararlarında etkili  olabilir. 

 

EMTİA  

• Petrol arzının global olarak devam etmesi ve beklentinin üretimin aynı  hacimde devam etmesinin beklenmesi petroldeki satış baskısını devam ettiriyor. 

Diğer taraftan Çin’deki olumsuz  gidişatın da petrol fiyatlarına etkisi negatif seyretmektedir. 

• Dolar endeksi değer kaybı yaşamasına rağmen aşağı yönlü trendin devam ettiği Altın fiyatları günü bir miktar satıcılı geçirdi.  
 

bloomberg 



EUR/USD: 50 Günlük Ortalaması Üzerinde Tutunamadı  

  

 

Almanya'da Temmuz ayı IFO İş Dünyası Güven 

Endeksi’nin beklentilerin üzerinde 108.0 olarak 

gerçekleşmesi ve Yunanistan ile kreditörler 

arasında yeni bir kurtarma paketi görüşmelerinin 

başlaması, EURUSD paritesini 1.11’li seviyelere 

taşıyan gelişmeler olarak öne çıktı. Ancak bugün 

itibariyle Euro’da hem Dolar hem de TL karşısında 

bir zayıflama gözlemlenmekte. EURUSD paritesi 

tekrar 1.10’lu seviyelerden işlem görmekte. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; 50 günlük 

ortalamasının altına sarkan parite 1.1036 

desteğine doğru geri çekilmekte ve bu seviyeyi 

kırması halinde 20 günlük ortalamanın bulunduğu 

1.1003 seviyesini test edebilir. Olası yükselişlerde 

ise 1.1136 direnci üzerinde kalıcı olabilirse 1.12’li 

seviyelere doğru alımlar artabilir. 

  

  

Kısa Vade Direnç3 1.1331

Uzun Vade Direnç 2 1.1230

Periyod Direnç 1 1.1171

1 Gün % PİVOT 1.1070

5 Gün % Destek 1 1.1011

Aylık % Destek 2 1.0910

2015 Destek 3 1.0851-8.49

-0.35

1.03

 %Değişim

-1.25

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

EURUSD 1.1073 # 1.1003 1.1472 4.26% 51.88 17.41 1.0816 1.1448 21% 17%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



USD/TRY: Yükseliş Kanalına Geri Dönme Çabasında 

Dün yurt içinde kapasite kullanım oranı ve reel 

kesim güveni takip edildi. Kapasite kullanım oranı 

%75.1’den %75.9’a yükselirken, reel kesim güveni 

104.9’dan 105.4’e yükseldi. Veriler Türk Lirası’nda 

değerlenme meydana getirse de USDTRY 

paritesindeki düşüş uzun soluklu olmadı. Parite, 

ABD'de Haziran ayı dayanıklı mal siparişleri 

verisinin beklentilerin üzerinde %3.4 artış 

göstermesinin de etkisiyle kapanışını 2.7717 

seviyesinden gerçekleştirdi. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; dün kısa vadeli 

yükseliş kanalını yukarı yönlü kıran parite, bugün 

gelen satışlarla 2.7653 desteğini kırarak kanala 

geri dönme çabasında. TL’deki değerlenmenin 

sürmesi halinde 2.7329 seviyesi ilk destek noktası 

olarak izlenebilir. Yukarı yönlü harketlerde ise 

2.7780 seviyesi üzerinde 2.80’li seviyeler 

hedeflenebilir.  

Kısa Vade Direnç3 2.8236

Uzun Vade Direnç 2 2.8002

Periyod Direnç 1 2.7847

1 Gün % PİVOT 2.7613

5 Gün % Destek 1 2.7458

Aylık % Destek 2 2.7224

2015 Destek 3 2.7069-15.41

0.25

-2.82

 %Değişim

-2.33

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 2.7618 # 2.6905 2.5005 -7.06% 65.05 24.32 2.5830 2.7690 93% 96%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



XAU/USD: Güçsüz Seyir Sürmekte  

Haftanın ilk işlem gününü 1094 dolar seviyesinden 

kapatan Altın, bugün itibariyle 1097 seviyesi 

üzerinde tutunma çabasında. Ancak FED’in faiz 

artırımına yaklaştığına yönelik söylemler ve  

beklentileri karşılayan ABD verileri Altın fiyatını 

baskılamaya devam ediyor. Bugün açıklanacak 

ABD hizmet PMI ve CB Güven Endeksi verileri 

XAUUSD paritesinde bir miktar volatilite yaratabilir.  

 

Teknik olarak incelendiğinde; alımların zayıf 

kaldığı paritede düşük ivmeli bir yükseliş 

görülmekte ve RSI indikatörü aşırı satım 

bölgesindeki yatay seyrini sürdürüyor. 1110 

direncinin kırılması halinde Parite’de sert 

yükselişler beklenebilecekken, 1086 desteğinin 

kırılması 1077 seviyesine doğru satışlar getirebilir. 

Kısa Vade Direnç3 1121.93

Uzun Vade Direnç 2 1113.55

Periyod Direnç 1 1105.51

1 Gün % PİVOT 1097.13

5 Gün % Destek 1 1089.09

Aylık % Destek 2 1080.71

2015 Destek 3 1072.67-7.71

-0.10

-1.00

 %Değişim

-6.98

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1096.70 # 1137.95 1196.32 5.13% 21.62 41.94 1107.42 1238.66 8% 3%

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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