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FOREX GÖRÜNÜM 

bloomberg, günlük 

TÜRKİYE 

Dolar kaşısındaki güçlü performansını kaybetmeye başlayan Türk Lirası, hafta başından bu yana %1.75 değer kaybıyla gelişen ülke para 

birimleri içinde en fazla değer kaybeden dördüncü para birimi durumunda. Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi takip edilecek ve USDTRY 

partiesinde volatilite yaratabileceğinden önem arz etmekte. 

 

ABD 

• ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin aksine artış gösterdi. Dün açıklanan verilere göre 23 Mayıs ile sona eren haftada 

işsizlik maaşı başvuruları 7 bin kişi artarak 282 bin düzeyine geldi. Piyasalarda beklenti başvuruların 2 bin kişi azalarak 272 bin olacağı 

yönündeydi.  

• Nisan ayında bekleyen konut satışları %3.4 yükselerek 9 yılın en yüksek seviyesine çıktı. 

 

EURO BÖLGESİ 

• Euro Bölgesi Ekonomik  Görünüm Endeksi, Mayıs ayında değişiklik göstermeyerek 103.8 düzeyinde gerçekleşti. 

• Avrupa Merkez Bankası (ECB), Yunanistan konusunda çabuk bir anlaşma sağlanamaması durumunun, kırılgan Euro Bölgesi ülkelerinde 

faiz artışına yönelik risk yarattığını açıkladı. 

• Almanya'da Nisan'da perakende satışlar %1,7 artış gösterdi. 

 

ASYA / PASİFİK 

• FED’in faiz artırımına yaklaştığı spekülasyonlarıyla birlikte, Japonya Merkez Bankası’nın enflasyon hedefi doğrultusunda teşvik programını 

devam ettireceği açıklamalarının ardından USDJPY paritesi  dün 124.46 seviyesini test ederek 12 yılın zirvesini gördü. 

• Japonya’da Nisan ayı TÜFE %0.4 düzeyinde gerçekleşti. Bu oran vergi etkisinden arındırıldığında ise %0’a yaklaşmakta. 

 

EMTİA 

Dün ABD’de açıklanan petrol stokları verisi 479.4 milyon varil ile öncelki haftaya göre azalış göstererek petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü 

hareketi destekler durumda. Batı Teksas türü ham petrol NYMEX’te 58.11 dolardan işlem görmekte iken, Brent petrolü 62.90 dolar 

seviyesinde. 

29 Mayıs Cuma
Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

10:00 Türkiye Nisan TÜİK Dış Ticaret Dengesi($) -4,80MLR -6,15MLR

11:30 İngiltere 1.Çeyrek GSYH(Yıllık) %2,5 %2,4

15:30 ABD 1.Çeyrek GSYH(2.Tahmin) -%0,9 %0,2

16:45 ABD Mayıs Chicago PMI 53,0 52,3

17:00 ABD Mayıs/2 Michigan Tüketici Güven Endeksi 90,0 88,6



EUR/USD: 50 günlük ortalamanın kırılması halinde tepki çıkışı sürebilir! 

Dün Yunanistan’ın kreditörlerle anlaşma taslağını 

hazırladığına yönelik söylentilerin Avrupa komisyonu 

tarafından reddedilmesinin ardından, AMB Yönetim 

Kurulu üyesi Nowotny Yunanistan’a geçici fon 

sağlanabilmesi için hukuki bir yöntem bulunmadığını 

belirterek Yunan tahvillerinin teminat olarak kabul 

edilemeyeceğini ifade etti. Ancak belirsizliklerin 

EURUSD paritesindeki yukarı yönlü hareketi baskı 

altına alamamış olması piyasanın çözüm konusunda 

iyimser olduğuna işaret etmekte.  

 

Teknik olarak incelendiğinde; 50 günlük 

ortalamasından direnç gören Parite’nin 1.0972 

seviyesini yukarı yönlü kırması halinde 1.1036 

direncine kadar ivmelenmesi beklenebilir. Olası geri 

çekilmelerde ise 1.0907 ve 1.0724 destekleri takip 

edilmelidir.  

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

EURUSD 1.0957 # 1.1157 1.1836 6.09% 44.19 18.91 1.0436 1.1400 15% 14%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD

Kısa Vade Direnç3 1.1048

Uzun Vade Direnç 2 1.0999

Periyod Direnç 1 1.0965

1 Gün % PİVOT 1.0916

5 Gün % Destek 1 1.0882

Aylık % Destek 2 1.0833

2015 Destek 3 1.0799-9.47

0.22

-0.51

 %Değişim

-1.71



USD/TRY: Kısa vadeli ortalamaları üzerinde ivmelenmekte. 

Minneapolis FED Başkanı Narayana Kocherlakota 

dün yaptığı konuşmasında, faiz artışı konusunda 

olağanüstü sabırlı olunması gerektiğini savunarak  

"FED sıkılaştırmaya 2015'te başlamamalı" dedi.  

Gerekçe olarak ise istihdam piyasasındaki 

toparlanmanın sürmesi gerektiğini öne sürdü. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; Kısa vadeli 

ortalamaları üzerindeki yükselişini ivmelendiren 

Parite 2.6716 direncine yaklaşmakta. Bu seviyeyi 

kırması halinde 2.6970 seviyesini hedefleyebilir. 

Ortalamaların altına sarkması halinde ise 2.6098 

desteğine kadar gerie çekilebilir. 

Kısa Vade Direnç3 2.6950

Uzun Vade Direnç 2 2.6807

Periyod Direnç 1 2.6699

1 Gün % PİVOT 2.6556

5 Gün % Destek 1 2.6448

Aylık % Destek 2 2.6305

2015 Destek 3 2.6197-12.28

-0.17

-2.43

 %Değişim

-0.42

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 1.0957 # 1.1157 1.1836 6.09% 44.19 18.91 1.0436 1.1400 15% 14%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



XAU/USD: Yükseliş kanalına yaklaşmakta. 

Dolar Endeksi’nde sınırlı bir geri çekilme var 

olmasına karşın en büyük Altın ithalatçılarından 

Çin’in Nisan ayında Hong Kong’dan yaptığı ithalat 

miktarını geçen yılın aynı ayına göre 65.4 tondan 

46.6 tona düşürmesi Altın fiyatını baskılayıcı bir 

etken olarak karşımıza çıkmakta. Ayrıca bugün 

gelecek ABD verileri Parite’de volatilite yaratabilir.  

 

Teknik olarak incelendiğinde; 1191 direncini 

aşmakta zorlanan Parite’nin yükseliş kanalına geri 

dönmesi durumunda 50 günlük ortalamanın 

bulunduğu önemli 1198 direncine kadar 

ivmelenmesi beklenebilir. Satış baskısının artması 

halinde ise ilk desteğimiz 1178 seviyesinde. 

Kısa Vade Direnç3 1205.06

Uzun Vade Direnç 2 1198.65

Periyod Direnç 1 1193.63

1 Gün % PİVOT 1187.22

5 Gün % Destek 1 1182.20

Aylık % Destek 2 1175.79

2015 Destek 3 1170.770.08

0.02

-1.44

 %Değişim

-1.73

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1188.87 # 1200.23 1212.74 1.04% 44.25 13.70 1154.70 1230.02 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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