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FOREX GÖRÜNÜM 

bloomberg, günlük 

TÜRKİYE 

• Dün 15:00’te başlayan iç güvenlikle alâkalı TBMM olağanüstü toplantısı USDTRY ‘de dalgalanma yarattı.Toplantı başlamadan paritede 2.75’li seviyelere doğru geri 

çekilme gözlenirken,  toplantının seyrinde tekrar 2.76’nın üzerine çıktı. 

• Bugün Merkez Bankası Başkanı Başçı'nın enflasyon raporu sunumu ve son PPK toplantısının tutanakları izlenecek.  

 

ABD 

• Konut satışları verisi beklentilerin oldukça altında kaldı. 

• FED dün geceki toplantısında faiz oranlarını değiştirmedi. Yapılan açıklamada büyümenin ılımlı bir şekilde devam ettiği,istihdam piyasasının ilerleme sağladığı, 

fakat enflasyonda beklenen ilerlemenin sağlanamadığı belirtildi. Önceki açıklamalara paralel olan açıklamalar sonrası piyasalarda sert dalgalanmalar görülmedi. 

• ABD tarafında ise GSYH, kişisel harcamalar ve işsizlik başvuruları verileri izlenecek.  

 

EURO BÖLGESİ 

• Almanya'da Ağustos'ta GFK Tüketici Güven Endeksi, beklentilere paralel gelerek  piyasada fazla bir hareket yaratmadı. 

• Bugün Euro Bölgesi'nde Almanya işsizlik oranı ve enflasyon verileri takip edilecek. 

 

ASYA/PASİFİK 

• Japonya’da aylık sanayi üretimi verisi beklenti üzerinde geldi. USDJPY’nin veri sonrası tepkisi yukarı yönlü oldu. 

• Yeni Zelenda’da aylık inşaat sözleşmeleri beklentilerin çok altında kalarak NZDUSD’de değer kayıplarına yol açtı.  

• Avustralya inşaat izinleri ile ithalat – ihracat fiyat endeksi verileri de beklentileri karşılayamayınca AUDUSD‘de ilk tepki yukarı yönlü olsa da Parite kalıcı bir yükseliş 

kaydedemedi.  

 

EMTİA  

• ABD’den beklemedeki konut satışları verisinin beklenti altında kalmasıyla bir miktar yükselen Altın, gece FED’in yaptığı açıklamalar sonrası yatayda 1100’ün 

aşağısındaki hareketine devam etmekte. 

• Dün ABD'de ham petrol stok verileri takip edildi. Stokların 2,4 milyon varil artması beklenirken 4,2 milyon varillik bir gerileme kaydedildi. Gelen bu verinin ardından 

petrolde yukarı yönlü hareketler etkili oldu. Ancak hem Brent hem de WTI petrol önemli dirençlerinden gelen kar satışlarıyla birlikte kazançlarının bir kısmını geri 

verdi. 

 
 30 Temmuz Perşembe

Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

10:55 Temmuz Mevsimsel Düzeltilmiş İşsizlik Oranı %6,4 %6,4

15:00 Temmuz Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) %0,2 %0,3

15:30 2.Çeyrek GSYH(Öncü) %2,5 -%0,2

15:30 2.Çeyrek Tüketici Harcamaları %2,7 %2,1

15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları 270 BİN 255 BİN

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



EUR/USD: Kısa Vadeli Ortalamaları Altında İşlem Görmekte  

  

 

FOMC açıklamaları sonrası değer kaybını 

hızlandıran EURUSD paritesi kapanışını 1.0984 

seviyesinden gerçekleştirdi. Bugün Almanya’dan 

gelecek işsizlik oranı ve TÜFE verileri takip 

edilebilecekken; ABD kanadından gelecek öncü 

büyüme ve işsizlik rakamları parite üzerinde etkili 

olabilir. 

 

Teknik olarak incelendiğide; 1.0990 desteğini 

kıran Parite 20 günlük ortalamasının da altına 

sarkmış durumda. RSI göstergesi zayıflayan 

Parite’de satışların artması halinde 1.0847 

seviyesine kadar geri çekilme beklenebilir. Olası 

yükselişlerde 1.1036 seviyesi üzerinde kalıcı 

olabilirse 1.1095 bölgesine doğru hareketlenebilir. 

  

Kısa Vade Direnç3 1.1149

Uzun Vade Direnç 2 1.1116

Periyod Direnç 1 1.1076

1 Gün % PİVOT 1.1043

5 Gün % Destek 1 1.1003

Aylık % Destek 2 1.0970

2015 Destek 3 1.0930-9.44

-0.70

-0.32

 %Değişim

-1.75

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

EURUSD 1.0960 # 1.0993 1.1455 4.20% 45.72 15.83 1.0807 1.1435 17% 14%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



USD/TRY: Aşırı Alıma Yaklaşmakta  

Dün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmazken, 

ABD tarafında yoğun bir gündem takip edildi. 

Bekleyen konut satışları Haziran ayında %1.8 

azalarak bu yılın ilk düşüşünü gösterdi. Dolar 

Endeksi bu sıralarda zayıf bir görünüm 

sergilerken, FOMC açıklamaları sonrası ivme 

kazanarak USDTRY paritesini bu sabah itibariyle 

2.78 seviyesinin üzerine taşıdı. 

 

Teknik olarak incelendiğide; Aşırı alıma 

yaklaşan Parite 2.7780 direncini kırmış durumda 

ve olası yükselişlerde zirve seviyesi olan 2.8096 

düzeyine kadar test edilmiş bir direnç seviyesi 

bulunmuyor. Olası düzeltmelerde ise 2.7653 ve 

2.7329 destekleri takip edilebilr. 

 

Kısa Vade Direnç3 2.7916

Uzun Vade Direnç 2 2.7833

Periyod Direnç 1 2.7729

1 Gün % PİVOT 2.7646

5 Gün % Destek 1 2.7542

Aylık % Destek 2 2.7459

2015 Destek 3 2.7355-15.89

-0.57

-1.62

 %Değişim

-3.61

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 2.7783 # 2.6985 2.5058 -7.14% 67.44 28.09 2.5797 2.7777 95% 97%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



XAU/USD: 1086 Güçlü Desteğinin Altına Sarktı 

Dün FOMC açıklamaları sonrası 1102 dolar 

seviyesine kadar yükselen Altın, kapanışını 1097 

dolardan gerçekleştirdi. Buna karşın, bu sabah 

itibariyle satış baskısına maruz kalan değerli metal, 

1087 düzeyinden işlem görmekte ve bugün 

açıklanacak olan ABD verilerinin pozitif olması 

durumunda Parite’de satış baskısının arttığı 

görülebilir. 

 

Teknik olarak incelendiğide; 1086 desteğini kıran 

Parite aşırı satımla fiyatlanmaya devam ediyor ve 

tepki alımları zayıf kalmakta. Satışların devamı 

halinde 1082 ve 1077 seviyeleri test edilebilir. Olası 

düzeltmelerde ise 1110 direnci üzerindeki 

kapanışlar takip edilebilir. 

 

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1084.98 # 1130.07 1194.85 5.73% 18.72 45.95 1097.81 1241.81 3% 1%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD

Kısa Vade Direnç3 1104.10

Uzun Vade Direnç 2 1099.82

Periyod Direnç 1 1090.92

1 Gün % PİVOT 1095.20

5 Gün % Destek 1 1082.02

Aylık % Destek 2 1021.93

2015 Destek 3 998.98-8.64

-0.93

-0.92

 %Değişim

-7.53



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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