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FOREX GÖRÜNÜM 

bloomberg, günlük 

bloomberg 

29 Temmuz Çarşamba
Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

02:50 Haziran Perakende Satışlar (Aylık) -%0,9 %1,7

09:00 Ağustos GFK Tüketici Güven Endeksi 10,1 10,1

17:00 Haziran Bekleyen Konut Satışları(Aylık) %1,0 %0,9

21:00 Temmuz FED Faiz Kararı %0.0-0.25 %0.0-0.25

TÜRKİYE 

• Koalisyon görüşmelerinin ikinci turunun başlaması ile birlikte bir miktar toparlanan TL,  çözüm süreciyle alâkalı devlet kanadından gelen  açıklamalarla birlikte  tekrar 

2.76’nın üzerine çıkmış durumda.  

• S&P ‘’Global para piyasalarında ayrışma artıyor’’ başlıklı raporunda, gelişmiş ülkelerdeki farklılaşan para politikalarının, gelişmekte olan ülkelerde kurun seviyesini ve 

yabancı sermaye akşını etkiler hale geldiğini belirtiyor.  S&P'nin kıdemli ekonomisti Tatiana Lysenko, global sermaye akışlarındaki ters hareketlere karşı kırılgan durumda 

olan büyük cari açığa sahip Türkiye ve Güney Afrika'da önümüzdeki 18 ay içinde para politikasında sıkılaşma beklediğini raporda paylaştı. 

 

ABD 

• Günün ikinci yarısında ABD'de Hizmet sektörü PMI ve tüketici güveni verileri açıklandı. Hizmet PMI 55.2 ile 54.8 olan bir önceki döneme göre artış gösterdi. Tüketici 

güvenindeki düşüş ise dikkat çekti. Beklentinin oldukça altında açıklanan veri EURUSD’nin tekrar 1.11 seviyesinin üzerine çıkmasına vesile oldu. 

• Bugün ABD'de FED politika açıklaması gündemde olacaktır. FED'in herhangi bir ekonomik projeksiyon yayınlamayacağı bu toplantı  sonrasında, Başkan Janet Yellen da 

herhangi bir basın toplantısı yapmayacak. Bununla beraber politika açıklamasında FED'in faizleri artırma zamanlaması ile ilgi li ipuçları aranacak. FED'in Eylül algısında 

herhangi bir değişikliğe yol açmaması Dolar’da yukarı yönlü hareketi destekleyebilir. 

 

EURO BÖLGESİ 

• Almanya'da IFO işdünyası beklentiler endeksi Temmuz'da beklentinin üzerinde açıklandı. 

• Dün sabah saatlerinde açıklanan İngiltere Çeyreklik Büyüme Oranı verisi beklentiler dahilinde yükselişe işaret etti ve böylece İngiltere ekonomisi ikinci çeyrekte %0,7 

büyüdü. Veri sonrasında sert alım baskılarına maruz kalan GBPUSD paritesi ise 1,56'lı seviyelere kadar yükseldi. 

 

ASYA/PASİFİK 

• Çin'deki zayıflamanın ardında yatan temel neden, ülkedeki büyük ölçüde ihracata ve aşırı yatırıma dayalı olan büyüme modeli olarak değerlendirilmekte. Daralan küresel 

ekonomi nedeniyle ihracatı büyük oranda düşen Çin cephesinde, son zamanlarda yıllık bazda negatif olarak gerçekleşen ihracat verileri görmeye başlandı. İhracat 

yapamadığı için büyüyemeyen Çin ekonomisi ise ithalatından kısarak küresel talebi daha da daraltıyor. Piyasalardaki bu kargaşanın FED'in faizleri daha uzun bir süre 

düşük tutabileceği beklentilerini güçlendirmesi ise satışların Dolar’a sıçramasına neden olmaktadır. 

• Japonya'da perakende satışlar Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.9 oranında yükseldi. Bununla birlikte USDJPY’de 30 puandan(pips) fazla geri 

çekilmeler yaşandı. 

 

EMTİA  

• Pazartesi günü Şangay Bileşik Endeksindeki volatiliteden beslenen ve 1104 seviyesine kadar yükselen Altın, daha sonra kazançlarını geri alarak 1100 seviyesinin altına 

inmişti. Dün itibariyle yatay bir seyrin hakim olduğu altında,  FED toplantı kararları takip edilecek. FED'in bu toplantıda faiz artırımına gitmesi beklenmiyor ancak Eylül'de 

yapılabilecek faiz artırımına ilişkin söylemlerde bulunulması, Dolar'ın gücünü artırmasına ve bunun sonucu olarak da altındaki kayıpların genişlemesine sebep olabilir. 

• Dün gece açıklanan ABD haftalık ham petrol stoklarının beklentiden düşük çıkmasıyla birlikte  bir miktar yükselerek 53 dolar  üzerinde tutunmakta. Bugün  17:30'da 

açıklanacak Ham Petrol Stokları verisi emtia üzerindeki volatiliteyi artırabilir. 



EUR/USD: 1.1036 Desteğinde Tutunma Çabasında 

  

 

Almanya'da Ağustos ayı GFK Tüketici Güven 

Endeksi beklentilere paralel şekilde, değişim 

göstermeyerek 10.1 seviyesinde gerçekleşti. 

Verinin EURUSD paritesine ilk etkisi pozitif 

olmakla birlikte parite üzerindeki baskıyı 

hafifletemediği görüldü. Bununla birlikte 

Yunanistan ile kreditörlerinden yardım 

müzakerelerine başlama konusunda çelişkili 

haberlerin geliyor olması da FED beklentisiyle 

birlikte Euro üzerinde baskı oluşturan bir diğer 

etken olarak karşımıza çıkmakta.  

Teknik olarak incelendiğinde; 1.1036 

desteğinde tutunan Parite için RSI indikatörü 

yönsüz bir seyre işaret etmekte. 1.1036 desteğinin 

kırılması halidne 1.0990 seviyesine doğru geri 

çekilme yaşanabilir. Olası yükselişlerde 50 günlük 

ortalamanın aşılması halinde ise 1.1136 direncini 

test edebilir. 

  

  

Kısa Vade Direnç3 1.1199

Uzun Vade Direnç 2 1.1159

Periyod Direnç 1 1.1103

1 Gün % PİVOT 1.1063

5 Gün % Destek 1 1.1007

Aylık % Destek 2 1.0967

2015 Destek 3 1.0911-8.69

0.00

1.33

 %Değişim

-1.47

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

EURUSD 1.1045 # 1.1000 1.1464 4.22% 50.36 16.98 1.0815 1.1439 20% 17%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



USD/TRY: Regresyon Alt Bandından Destek Bulmakta 

Dün yurt içinde önemli bir makro ekonomik veri 

bulunmazken, ABD tarafından hizmet sektörü PMI 

ve CB tüketici güveni takip edildi. Kapanışını 

2.7603 seviyesinden gerçekleştiren Parite bu 

sabah itibariyle sakin bir seyir izlemekte. Öte 

yandan bugün gerçekleştirilecek TCMB 

olağanüstü toplantısı ve FOMC açıklamaları, 

Parite’de volatilite yaratabilecek gelişmeler olarak 

görünmekte. 

Teknik olarak incelendiğinde;  2.7780 

direncinden geri dönen Parite 2.7653 seviyesini 

de kırdıktan sonra, kısa vadeli yükseliş kanalına 

geri dönüş yaptı. Ancak Momentum güçlenmeye 

devam etmekte ve Dolar’ı güçlendirecek herhangi 

bir gelişme olması durumunda 2.7780 direncinin 

tekrar test edildiği görülebilir. Olası geri 

çekilmelerde ise 2.7329ve 2.7183 destekleri takip 

edilebilir. 

 

Kısa Vade Direnç3 2.8041

Uzun Vade Direnç 2 2.7892

Periyod Direnç 1 2.7748

1 Gün % PİVOT 2.7599

5 Gün % Destek 1 2.7455

Aylık % Destek 2 2.7306

2015 Destek 3 2.7162-15.42

-0.09

-1.82

 %Değişim

-2.35

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 2.7629 # 2.6939 2.5030 -7.09% 64.99 26.14 2.5817 2.7725 93% 96%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



XAU/USD:Yükselen Desteği Üzerinde Konsolide Olmakta 

Tepki yükselişini güçsüz bir ivmeyle sürdüren Altın 

için, bugün özelinde yön belirleyici olabilecek 

etkenler; FOMC toplantı kararları ve ABD konut 

satışları verisi olarak karşımıza çıkmakta. FED'in 

bu toplantıda faiz artırımı gerçekleştirmesi 

beklenmiyor ancak Eylül'de yapılabilecek bir faiz 

artırımına ilişkin sinyaller vermesi halinde, 

Altın’daki aşağı yönlü trendin güçlenmesi 

beklenebilir. 

Teknik olarak incelendiğinde; ılımlı 

toparlanmasını sürdüren değerli metal aşırı satımla 

fiyatlanmaya devam ediyor ve teknik göstergeler 

olumsuz görünümün sürdüğüne işaret etmekte. 

Bugün FOMC toplantısından Altın fiyatlarını 

destekleyecek söylemler gelmesi halinde 1110 

direncine doğru bir hareketlenme beklenebilir. Tam 

tersi olması durumunda ise 1086 desteği altında 

1077 seviyesine doğru sert satışlar gelebilir. 

 

Kısa Vade Direnç3 1106.33

Uzun Vade Direnç 2 1102.70

Periyod Direnç 1 1099.01

1 Gün % PİVOT 1095.38

5 Gün % Destek 1 1091.69

Aylık % Destek 2 1088.06

2015 Destek 3 1084.37-7.60

0.21

0.33

 %Değişim

-6.87

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1098.07 # 1134.20 1195.58 5.41% 23.99 43.84 1103.13 1239.81 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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