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FOREX GÖRÜNÜM 

bloomberg, günlük 

TÜRKİYE 
• Yaklaşık 6 aydır süren Yunanistan krizinin artık referandum sonucuna kalmasıyla dün piyasalarda sert fiyatlamalar görüldü. Yatırımcıların güvenli liman 

olarak gördükleri varlıklara yönelmesi, USDTRY paritesinde yukarı yönlü hareketlere neden oldu kur tekrar 2.70’in üstünü test etti. Bugün açıklanan Mayıs 

ayı dış ticaret açığı ise beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşerek -6.75 milyar dolar oldu.  

 

ABD 
• Dün Yunanistan gelişmelerinin de etkisiyle 96’lı seviyelere kadar yükselen Dolar Endeksi, Mayıs ayı bekleyen konut satışlarının piyasa tahminin altında bir 

artış göstermesiyle satış baskısına maruz kalarak günü 94.79 seviyesinde kapattı. 

 

EURO BÖLGESİ 
• Almanya Başbakanı Angela Merkel, koalisyon ortağı SPD'nin lideri ve Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, Kurtarma 

programı sona erdikten sonra da Yunanistan ile müzakerelere açık olduklarını belirtti. Merkel ayrıca, şu anda Yunanistan konusunda yeni bir liderler 

zirvesine ihtiyaç görmediğini, Yunanistan'da yapılacak referandum sonrasında durumun değişmesi halinde bir zirve toplanmasının değerlendirilebileceğini 

ifade etti. 

• Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, halk oylamasını neden göstererek Yunanistan'ın notunu CCC’den CCC-’ye indirdi ve negatif görünümü korudu. 

 

ASYA / PASİFİK 
• Japonya’da tüm konut başlangıçları Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre %5.8 artışla 71 bin 720 olarak açıklanırken, piyasa beklentisi %5.5 artış 

olacağı yönündeydi. Ülkede inşaat siparişlerinde ise düşüş %7.4 ile devam etti. Verilerle birlikte USDJPY paritesindeki değer kaybı ikinci gününe taşınmış 

oldu. 

 

EMTİA 
• İsviçre Merkez Bankası'nın aşırı değerlenen Frank’a istikrar kazandırmak için müdahale etmesi ve Grexit olasılığının yükselmesi Altın fiyatlarında 

volatiliteyi artırırken, Avrupa’daki gelişmelerin ışığında FED’in normalleşme sürecinde atacağı adımlar da önemini korumakta. XAUUSD paritesi bugün iki 

günlük yükseliş hareketine ara vermiş görünmekte. 

30 Haziran Salı
Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

10:55 Almanya Haziran Düzeltilmemiş İşsizlik Oranı %6,4 %6,4

11:30 İngiltere 1.Çeyrek GSYH(Final) %0,4 %0,3

11:30 İngiltere 1.Çeyrek Cari İşlemler Dengesi -24,0MLR -25,3MLR

12:00 Euro Bölgesi Mayıs İşsizlik Oranı %11,1 %11,1

12:00 Euro Bölgesi Haziran Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık Tahmin) %0,2 %0,3

16:45 ABD Haziran Chicago PMI 50,0 46,2

17:00 ABD Haziran CB Tüketici Güven Endeksi 96,7 95,4

14:00 →Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantı tutanaklarını açıklayacak. bloomberg 



EUR/USD:  Ortalamaları Arasında Hareket  Etmekte! 

Haftaya fiyat boşluğu yaratarak 1.10’dan açılan 

parite, sabah vakti Frank’ın Euro karşısında aşırı 

değerlenmesi sonucu İsviçre Merkez Bankası’nın 

piyasaya müdahale etmesi ve öğleden sonra 

ABD’den beklentinin altında gelen konut satışları 

verisinin de etkisiyle 1.1237 ile günü kapattı. Bugün 

ise Dolar Endeksi’ndeki değerlenmeyle 1.12’nin 

altında seyretmekte. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; parıte 1,12 seviyesi 

altındaki hareketine devam ederse 1.1160 ve 1.1080 

destekleri önem kazanabilir.  1.12 direnci kırılırsa 

şayet 1.1250 ve 1.1350 seviyeleri ön planda 

olacaktır.  

 

Kısa Vade Direnç3 1.1569

Uzun Vade Direnç 2 1.1394

Periyod Direnç 1 1.1304

1 Gün % PİVOT 1.1129

5 Gün % Destek 1 1.1039

Aylık % Destek 2 1.0864

2015 Destek 3 1.0774-7.70

-0.40

-0.04

 %Değişim

2.28

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

EURUSD 1.1166 # 1.1248 1.1641 3.49% 47.90 12.97 1.0620 1.1548 22% 20%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



USD/TRY: 2.70’i Aşmakta Zorlanıyor! 

Hafta sonu Yunanistan’ın referandum kararı 

almasının ardından haftaya 2.70’ten yukarı yönlü fiyat 

boşluğuyla açılan parite ardından günü sakin geçirdi. 

Bugün sabah beklentiden iyi gelen dış ticaret açığı 

verisiyle birlikte parite 2.69’a doğru geri çekilmekte. 

Bugün yurt içinde TBMM için başkanlık seçiminin 1. 

ve 2. tur oylaması gerçekleştirilecek. Yurtiçindeki bu 

siyasi hareketlilik paritedeki volatiliteyi artırabilir.  

  

Teknik olarak incelendiğinde; Dün kaydettiği 

yükselişle birlikte parite 20,50 ve 100 günlük 

ortalamalarının üzerine çıkmış oldu. 2.70’in üzerinde 

kalıcı olması halinde 2,7150 ve 2.73 dirençleri 

izlenebilecekken, olası aşağı yönlü hareketlerde ise 

2,6850 ilk destek noktası olarak takip edilebilir. 

 

Kısa Vade Direnç3 2.7448

Uzun Vade Direnç 2 2.7287

Periyod Direnç 1 2.7134

1 Gün % PİVOT 2.6973

5 Gün % Destek 1 2.6820

Aylık % Destek 2 2.6659

2015 Destek 3 2.6506-13.25

0.17

-0.47

 %Değişim

-0.38

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 2.6935 # 2.7008 2.4583 -8.98% 52.22 22.15 2.5810 2.7634 84% 89%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



XAU/USD:  20 Günlük Ortalamasından Direnç Görmekte. 

Haftanın son günü ABD’den beklenti üzerinde gelen 

Michigan Tüketici Güven Endeksi sarı metalde baskı 

oluşturmuştu. Fakat  Yunanistan’ın haftasonu aldığı 

referandum kararı ve akabinde bugün için tedbir 

amaçlı Yunan borsa ve bankalarının kapalı kalacak 

olması güvenli liman Altın’a olan yönelimlerin 

artmasına sebep oldu. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; haftaya fiyat 

boşluğuyla başlayan Altın, 1187 direncinden gelen kâr 

satışlarıyla bir miktar gerilemiştir. Altının veri akışıyla 

birlikte 1180 desteğini kırması durumunda ilk etapta 

1173 desteği hedeflenebilir. Altının 1187 direncini 

kırması durumunda ise 1192 ve 1200 direnç seviyeleri 

izlenebilir. 

Kısa Vade Direnç3 1200.83

Uzun Vade Direnç 2 1194.53

Periyod Direnç 1 1186.57

1 Gün % PİVOT 1180.27

5 Gün % Destek 1 1172.31

Aylık % Destek 2 1166.01

2015 Destek 3 1158.05-1.05

-0.26

-0.23

 %Değişim

-1.31

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1175.32 # 1180.85 1204.85 2.03% 44.02 10.24 1164.65 1220.39 20% 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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