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FOREX GÖRÜNÜM 

TÜRKİYE 

• Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’nin açıkladığı verilere göre; Ağustos ayında %4.9 düşüşle 10.5 milyar dolar tutarında ihracat yapılırken, Ocak- Ağustos 

dönemi ihracatı %8.9 düşüşle 95.1 milyar düzeyinde gerçekleşti.  

• Ağustos İmalat Sektörü PMI verisi ise 49.3 ile beklentilerin altında kaldı. 

 

ABD 

ABD’de İmalat Sektörü PMI beklentilerin hafif üzerinde açıklanırken; ISM İmalat Endeksi beklentilerin altında kaldı. Verilerin ardından Dolar Endeksi günü 

düşüşle kapattı. 

 

EURO BÖLGESİ 

• Almanya’da BME İmalat Sektörü PMI, piyasa beklentisinin hafif üzerinde 53.3 olarak gerçekleşti. Mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı ise %6.4 

seviyesinde açıklanarak beklentileri karşıladı. 

• Euro Bölgesi’nde işsizlik %11.1’den %10.9 seviyesine düşerek son üç yılın en düşük seviyesine geriledi. İmalat Sektörü PMI ise beklentilerin hafif altında 

kaldı. Bu gelişmelerle birlikte 1.1208 -1.1332 bandında dalgalanan EURUSD paritesi, kapanışını 1.1316 seviyesinden yaptı. 

 

ASYA/PASİFİK 

Avustralya’da 2. çeyrek büyümesi, madencilik sektörüne yatırımların azalması ve metal fiyatlarında gerilemeye bağlı olarak düşen ihracat gelirlerinin de 

etkisiyle beklentilerin altında %0.2 olarak gerçekleşti. 

 

EMTİA 

Petrol fiyatları, bugün açıklanacak olan ABD petrol stoklarının artış göstereceğine yönelik tahminlerle birlikte, son 25 yılın en büyük üç günlük yükselişini 

sonlandırarak 50 doların altına sarkmış durumda. Batı Teksas tipi ham petrol 44.40 dolardan işlem görmekte iken, Brent petrol 48.55 dolar seviyesinde. 

2 Eylül Çarşamba

Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti* Önceki*

15:15 Ağustos ADP Özel Sektör İstihdamı 200BİN 185BİN

15:30 2.Çeyrek Birim İşgücü Maliyeti(Revize) -%0,7 %0,5

17:00 Temmuz Fabrika Siparişleri(Aylık) %0,7 %1,8

21:00 → ABD'de 'Bej Kitap (Beige Book) raporu açıklanacak.

*bloomberg  



EUR/USD:1.1245 Desteği Üzerinde Tutunursa Alımlar Artabilir! 

Euro Bölgesi'nde büyümenin öncü verilerinden kabul 

edilen imalat PMI verilerinin beklentilerin hemen 

altında gelmesine rağmen; Euro Bölgesi işsizlik 

oranının 2012 yılından bu yana en düşük seviyesine 

gerilemesi ve Almanya İmalât PMI verisinin de 

beklentileri karşılaması, paritenin değer kazançlarını 

artırmasına vesile oldu. ABD tarafında da ISM imalat 

PMI verisinin beklentileri karşılayamadığını görünce 

parite 1.13’e doğru yöneldi. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; yükselen diplerin 

devam ettiği paritede 1,1245'in üzerinde kalındığı 

sürece 1,13 ve 1,1350 seviyelerine doğru alımlar 

artabilir. 1,1250 desteğinin altında 1,1200 seviyesi 

test edilebilir. Özellikle 1,1200'nin altına inersek satış 

baskısı artabilir ve paritede 1,1160'a kadar geri 

çekilme yaşanabilir.   
 

Kısa Vade Direnç3 1.1462

Uzun Vade Direnç 2 1.1397

Periyod Direnç 1 1.1334

1 Gün % PİVOT 1.1269

5 Gün % Destek 1 1.1206

Aylık % Destek 2 1.1141

2015 Destek 3 1.1078-6.83

0.02

-0.98

 %Değişim

2.86

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

EURUSD 1.1273 # 1.1181 1.1289 0.97% 55.67 26.94 1.0796 1.1432 30% 23%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



USD/TRY: 2.90 – 2.94 Bandında Seyretmekte. 

Yurtiçinde açıklanan Ağustos ayına ait olan imalat PMI 

verisi 50,0'nin altında kalarak 49,3 seviyesinde 

gerçekleşti. Bu veri sanayi sektöründeki daralmayı 

işaret ederken büyüme beklentilerindeki olumsuzlukları 

arttırdı. Tahvil tarafında çok fazla işlemin geçmediği 

günde kurdaki hareketlerin de yatay kaldığını izledik. 

ABD tarafında imalat PMI verisi beklentiler dahilinde 

gelirken ISM imalat PMI verisinin beklentileri 

karşılayamadığını da gördükten sonra USDTRY 

2.92’nin üzerinde hareketine devam etti.  

  

Teknik olarak incelendiğinde; Yükseliş kanalının 

dışında 2.90 – 2.94 bandındaki hareketini devam 

ettirmekte. 2,9190 seviyesi üzerinde seyretmesi 

durumunda önce 2,9360 ve arkasından 2,95 direnci 

izlenebilecekken; 2,9190 seviyesi aşağısında ise 

2,9060 ve 2,90 destekleri takip edilebilir. RSI 

göstergesi tekrar aşırı alım sınırına yaklaşmış 

durumda. 

 

Kısa Vade Direnç3 2.9557

Uzun Vade Direnç 2 2.9426

Periyod Direnç 1 2.9342

1 Gün % PİVOT 2.9211

5 Gün % Destek 1 2.9127

Aylık % Destek 2 2.8996

2015 Destek 3 2.8912-20.29

-0.19

0.21

 %Değişim

-5.12

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 2.9307 # 2.8726 2.5810 -10.15% 68.35 61.58 2.5728 2.9496 92% 94%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



XAU/USD: 1143 Seviyesinden Direnç Görmekte. 

ABD tarafında imalat PMI verisi beklentiler dahilinde 

gelirken ISM imalat PMI verisinin beklentileri 

karşılayamadığını gördük. Sabah Çin'de imalat PMI 

verileri kötü gelirken, altının Çin endişeleri paralelinde 

gün boyunca yükseldiğini, ancak 1143 üzerinde 

kalıcılık sağlayamadığını gördük. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; 1125’in üzerinde kısa 

vadeli yükseliş kanlı oluşturmakta olan Altın için, 

1143'ün yukarı yönlü kırılması durumunda önce 1150 

ve arkasından 1157 direnci takip edilecekken; 1130 

desteğinin aşağı yönlü kırılması halinde ise 1115 ve 

arkasından 1100 desteğine kadar geri çekilmesi 

beklenebilir.  

Kısa Vade Direnç3 1164.12

Uzun Vade Direnç 2 1156.06

Periyod Direnç 1 1148.60

1 Gün % PİVOT 1140.54

5 Gün % Destek 1 1133.08

Aylık % Destek 2 1125.02

2015 Destek 3 1117.56-3.98

-0.04

1.33

 %Değişim

4.50

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1141.00 # 1126.45 1186.87 5.36% 56.62 25.78 1072.07 1207.41 28% 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. 

KÜNYE 
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