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FOREX GÖRÜNÜM 

bloomberg, günlük 

TÜRKİYE 

• Türkiye'de ekonomik güven endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre %4,8 oranında artarak 79,75 değerinden 83,56 değerine yükseldi. 

• Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı yaptığı konuşmada enflasyonun orta vadede %5 düzeyinde istikrar kazanacağını öngördüklerini belirtti. Başçı, 

enflasyon görünümünde arzu edilen iyileşmenin gerçekleşmediğinin altını çizdi. TCMB'nin 2015 yılı enflasyon tahmini ni%6,9’a yükseltirken,  2016 için enflasyon beklentileri 

%5,5 olarak değiştirilmedi. 

• Tutanaklara göre faiz politikasının operasyonel çerçevesinin kademeli olarak sadeleştirilmesinin söz konusu olabileceğinin altını çizdi.  

 

ABD 

ABD ekonomisi ikinci çeyrekte beklentilerin altında %2,3 büyürken, ilk çeyrek büyüme rakamı ise -%0.2'den %0.6'ya revize edildi . Tüketici harcamaları ikinci çeyrekte %2,9 

arttı (beklenti: %2,7). Haftalık işsizlik başvuruları 267 bine gerilerken (beklenti: 272 bin, önceki: 255 bin), dört haftalık ortalama başvurular 278,5 binden  274,75 bine geriledi. 

 

EURO BÖLGESİ 

• Dün açıklanan Almanya işsizlik oranı beklentilere paralel geldi. Bugün Almanya perakende satışları aylık bazda düşüş gösterirken, yıllık bazda yükseldi. EURUSD  

paritesinin ilk tepkisi yukarı yönlü oldu. 

• Dün Financial Times’ın verdiği habere göre, Yunanistan’ın yüksek borç ve reform uygulama geçmişinin IMF’nin kriterlerine uymadığı  gerekçesiyle, kurumun Yunanistan’ın 

üçüncü kurtarma paketine dâhil olmayabileceği belirtildi. IMF’den resmi bir haber gelmese de  haber, Euro üzerinde baskı oluşturdu. 

 

ASYA/PASİFİK 

Japonya’da işsizlik oranı yükselirken, TÜFE ve hane halkı harcamaları da geriledi. USDJPY’nin verilere ilk tepkisi aşağı yönlü olduktan sonra, Parite daha sonra başlangıçta 

bulunduğu noktaya geldi. 

 

EMTİA  

• Dün ABD’den beklentilerden iyi gelen kişisel tüketim harcamaları, haftalık işsizlik başvuruları ve 2.çeyrek GSYİH’nin beklent i altında da kalsa önceki veriden oldukça yüksek 

gelmesi ve -%0.2’den %0.6’ya yukarı revize edilmesinin Altın’da volatilite artmasa da aşağı yönlü baskıyı artırdığı söylenebilir. 

• Petrol fiyatları ABD’den gelen verilerin beklentilerin veya öncekilerin üzerinde olmasının ardından düşüşüne devam etmekte.   

 
 

bloomberg 

31 Temmuz Cuma
Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

10:00 Haziran TÜİK Dış Ticaret Dengesi($) -6,30MLR -6,75MLR

12:00 Haziran İşsizlik Oranı %11,0 %11,1

12:00 Temmuz Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık Tahmin) %0,2 %0,2

15:30 Mayıs GSYH %0,0 -%0,1

16:45 Temmuz Chicago PMI 50,5 49,4

17:00 Temmuz/2 Michigan Tüketici Güven Endeksi 94,0 93,3

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Yunanistan için 'Ülke Görünüm' raporunu açıklayacak.



EUR/USD: 20 Günlük Ortalaması Altında Tepki Gördü 

  

 

Euro Bölgesi Ekonomik Görünüm Endeksi, 4 yılın 

zirvesine yükselerek 104 seviyesine ulaştı. 

Bununla birlikte FOMC sonrası ABD kanadından 

gelen olumlu verilerin EURUSD paritesinde aşağı 

yönlü bir baskı oluşturduğu görüldü. Öte yandan 

IMF’in, Yunanistan’ın kurtarma paketine destek 

sağlamayacağına yönelik haberler de Parite’yi 

olumsuz etkileyen gelişmelerden biri oldu.  

 

Teknik olarak incelendiğide; 20 günlük 

ortalaması altında tepki gören Parite için RSI 

görünümü olumlu olmakla beraber, aşağı yönlü 

hareketlenmeler 1.0847 desteğine doğru satışlar 

getirebilir. 20 günlük ortalamanın aşılması halinde 

ise 1.1036 direnci izlenebilir. 

  

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

EURUSD 1.0958 # 1.0983 1.1446 4.22% 46.20 15.87 1.0801 1.1433 17% 14%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD

Kısa Vade Direnç3 1.1218

Uzun Vade Direnç 2 1.1149

Periyod Direnç 1 1.1031

1 Gün % PİVOT 1.0962

5 Gün % Destek 1 1.0844

Aylık % Destek 2 1.0775

2015 Destek 3 1.0657-9.40

0.46

-0.19

 %Değişim

-1.70



USD/TRY: Aşırı Alım Seviyesinde Fiyatlanıyor  

Dün yurt içinde Ekonomik Güven Endeksi ve 

Merkez Bankası’nın yıl sonu TÜFE tahmini takip 

edildi. Ekonomik güven Temmuz ayında yükseliş 

kaydederken, Merkez Bankası 2015 için yıl sonu 

TÜFE tahminini 0.1 puan yukarı revize ederek 

%6.9’a yükseltti. Para politikası ile ilgili 

açıklamalar Türk Lirası’nda değerlenme yaratsa 

da Parite’de kalıcı bir düşüş yaratamadı. Öte 

yandan genel olarak olumlu gelen ABD büyüme 

ve işsizlik verileri de Dolar Endeksi’ni yükselterek 

USDTRY üzerinde yukarı yönlü bir etki yarattı. 

 

Teknik olarak incelendiğide; 2.7780 direncini 

kıran USDTRY için 2.8096 zirvesi öncesinde test 

edilmiş bir direnç bulunmuyor. Aşırı alım 

bölgesinde bulunan Parite’de düzeltme hareketleri 

görülmesi halinde 2.7780 ve 2.7653 destekleri 

takip edilebilir. 

 

Kısa Vade Direnç3 2.8371

Uzun Vade Direnç 2 2.8138

Periyod Direnç 1 2.8003

1 Gün % PİVOT 2.7770

5 Gün % Destek 1 2.7635

Aylık % Destek 2 2.7402

2015 Destek 3 2.7267-16.30

-0.18

-1.93

 %Değişim

-4.07

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 2.7932 # 2.7041 2.5086 -7.23% 69.69 30.20 2.5766 2.7842 98% 98%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



XAU/USD: 1086 Desteğinde Tutunma Çabası Sürüyor  

FOMC sonrası Dolar Endeksi’ndeki güçlenme ile 

sert satışlara maruz kalan Altın, kapanışını 1088 

dolar düzeyinde yaptı. Bugün Dolar bir miktar zayıf 

görünse de, ABD’den gelecek Michigan Tüketici 

Güven Endeksi ve Chicago PMI verilerinin olumlu 

olması halinde değerli metaldeki aşağı yönlü baskı 

sürebilir. 

 

Teknik olarak incelendiğide;1086 desteğinde 

tutunma çabası süren Parite’de satışların devamı 

halinde 1082 ve 1077 seviyeleri test edilebilir. Olası 

düzeltmelerde ise 1101 ve 1110 dirençleri takip 

edilebilir. 

 

Kısa Vade Direnç3 1119.39

Uzun Vade Direnç 2 1110.66

Periyod Direnç 1 1100.15

1 Gün % PİVOT 1091.42

5 Gün % Destek 1 1080.91

Aylık % Destek 2 1072.18

2015 Destek 3 1061.67-8.72

-0.48

-1.34

 %Değişim

-7.61

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1084.55 # 1126.09 1194.14 6.04% 18.53 47.83 1093.39 1242.93 3% 1%

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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