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FOREX GÖRÜNÜM 

TÜRKİYE 

• Veri takvimi açısından sakin bir gün geçiren Türk Lirası, beklentileri karşılayan ABD verileri sonrası güçlü bir seyir izledi. Gün içinde 2.89-2.93 

aralığında dalgalanan USDTRY paritesi, kapanışını 2.9095 seviyesinden yaptı. 

• Ağustos ayına ait Ekonomik Güven Endeksi 85.87 düzeyinde açıklandı (önceki: 83.56). 

 

ABD 

• ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde bir düşüş göstererek 271 bin seviyesine geriledi. İkinci tahminlerle GSYH, 2.çeyrekte 

%3.7 olarak açıklanırken, tüketici harcamaları %1.8 artış göstererek beklentileri karşıladı.  

• Bekleyen konut satışları Temmuz ayında artış göstermesine rağmen, beklentileri karşılamadı. 110.9 olarak açıklanan Endeks yılın ilk 7 ayından 6'sında 

ılımlı bir şekilde artarken, sadece bir ay düşüş gösterdi. 

• Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Wall Steet Journal’a yaptığı konuşmasında, piyasalarda son dönemde yaşanan kargaşayı yakından takip 

ettiğini, ancak ABD ekonomisinin ılımlı bir faiz artırımına hazır olduğu görüşünün değişmediğini bildirdi. 

 

EURO BÖLGESİ 

Avrupa kanadında dün önemli bir veri akışı bulunmazken, ABD verileri takip edildi. EURUSD paritesi ABD büyüme verisi sonrası 1.12 seviyesini test 

ederken, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla 1.1245 direncini kırmış durumda. 

 

ASYA/PASİFİK 

Japonya'da TÜFE Temmuz ayında yıllık bazda %0.2 artarken, çekirdek tüketici fiyatları değişim göstermedi. İşsizlik oranı ise beklentilerin %0.1 puan 

aşağısında %3.3 olarak açıklandı. Perakende satışlar geçen yılın aynı dönemine göre %1.6 artış gösterdi. Ancak hanehalkı harcamaları enflasyondan 

arındırılmış verilerle %0.2 düştü. Verilerle birlikte USDJPY paritesinde yükseliş hız kesmiş durumda. 

 

EMTİA  

Beklentilerin üzerinde gelen ABD büyüme verisi sonrası 1118 seviyesine kadar gerileyen Altın, bu seviyeden gelen almlarla yeniden 1130 dolar bölgesini 

test etmekte. 

ABD'de bekleyen konut satışları Temmuz ayında artış göstermesinerağmen, beklentileri karşılamadı. Endeks yılın ilk 7 ayından 6'sındaılımlı bir şekilde 

artarken, sadece bir ay düşüş gösterdi. 

bloomberg 

28 Ağustos Cuma

Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

11:30 2.Çeyrek GSYH(Yıllık) %2,6 %2,6

12:00 Ağustos Tüketici Güveni ● ●

15:00 Ağustos Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) %0,2 %0,2

15:30 Temmuz Kişisel Gelirler(Aylık) %0,4 %0,4

15:30 Temmuz Kişisel Tüketim(Aylık) %0,4 %0,2

17:00 Ağustos/2 Michigan Tüketici Güven Endeksi 93,3 92,9



EUR/USD:1.1245’ten Destek Bulmakta! 

Dün yakından takip edilen ABD büyüme verisi % 

3,2'lik beklentinin üzerinde %3,7 seviyesinde 

gerçekleşti. Önceki gün gelen dayanıklı mal 

siparişlerinin büyüme verisi ile desteklenmesi 

sonucu dolarda alımlar gözlendi. Gelen güçlü 

büyüme verisi Fed'in elini güçlendirirken, paritenin 

ise güçlenen Dolar Endeksi’yle beraber 1.13’ün 

altına gerilediği izlendi. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; 3 günlük düşüşün 

ardından bir miktar tepki aldığı gözlenen paritede, 

tepki alımlarının devam etmesi halinde 1.1310 ve 

1.1355 dirençleri hedeflenebilir. 1,1245 altındaki 

fiyatlamalarda ise 1,1240 ve 1,12 seviyeleri destek 

olarak takip edilebilir.  

Kısa Vade Direnç3 2.9738

Uzun Vade Direnç 2 2.9558

Periyod Direnç 1 2.9350

1 Gün % PİVOT 2.9170

5 Gün % Destek 1 2.8962

Aylık % Destek 2 2.8782

2015 Destek 3 2.8574-19.79

0.02

0.19

 %Değişim

-5.25

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

EURUSD 1.1268 # 1.1137 1.1308 1.54% 55.47 26.78 1.0795 1.1439 30% 23%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



USD/TRY: 2.9190’dan Direnç Görmekte! 

Dolar’ın gelişen piyasa para birimleri karşısında 

güçlü durmasına karşın; TL'nin dolara karşı dirençli 

kaldığı gözlendi. ABD'de ise büyüme verisi %3,2'lik 

beklentinin üzerinde %3,7 seviyesinde gerçekleşti. 

Dün gelen dayanıklı mal siparişlerinin büyüme verisi 

ile desteklenmesi sonucu dolarda alımlar 

gözlenirken verinin kura etkisi sınırlı oldu. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; Aşağı yönlü 

sarkmaların devamında 2.880 - 2.850 destek 

kademeleri piyasayı tutabilecekken; yukarı yönlü sert 

toparlanmalarda 2.95 direnci piyasayı tutarken bu 

kademenin aşıldığı durumlarda 3.00 tarihi zirve 

seviyesi kritik eşik olarak karşımıza çıkacaktır. RSI 

aşırı – alım bölgesinden çıkmış değil. 

 

Kısa Vade Direnç3 1.1538

Uzun Vade Direnç 2 1.1465

Periyod Direnç 1 1.1350

1 Gün % PİVOT 1.1277

5 Gün % Destek 1 1.1162

Aylık % Destek 2 1.1089

2015 Destek 3 1.0974-6.88

0.28

-1.05

 %Değişim

1.98

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 2.9146 # 2.8512 2.5704 -9.85% 68.16 59.90 2.5800 2.9248 90% 93%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



XAU/USD: Ortalamaları Arasında Hareket Etmekte. 

Altın, ABD büyüme verilerinden sonra 1118 seviyesini 

görse de tekrar 1130 ons seviyesine dönerek bu bant 

içerisinde işlem gördü. Güne Dolar Endeksi’ndeki geri 

çekilmeye paralel alıcılı başlayan altın bir kez daha 

1130 direncini yukarı yönde zorlarken, ataklarını da bu 

kademe üzerinde genişletmeye çalışıyor. Aşağı yönlü 

baskılanmaların 1120 seviyesi altında hız kesmesi ve 

piyasanın bu kademe üzerinde dengelenerek satışları 

karşılaması yukarı yönlü dönüşte piyasanın biraz daha 

sert talep bulmasına neden oluyor diyebiliriz. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; 20 günlük ortalamasını 

aşağı yönlü 2. gün de test eden sarı metal, buradan 

gelen tepki alımlarıyla 1135 seviyesine doğru yukarı 

yönlü hareket etmekte. Bu seviyenin de geçilmesi 

halinde 1142 hedeflenebilecekken; olası geri 

çekilmelerde  1118 desteği izlenebilir. 

Kısa Vade Direnç3 1140.45

Uzun Vade Direnç 2 1134.94

Periyod Direnç 1 1129.42

1 Gün % PİVOT 1123.91

5 Gün % Destek 1 1118.39

Aylık % Destek 2 1112.88

2015 Destek 3 1107.36-4.90

0.52

-2.67

 %Değişim

3.14

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1130.67 # 1119.01 1187.73 6.14% 52.02 27.95 1071.80 1211.64 23% 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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