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FOREX GÖRÜNÜM 

TÜRKİYE 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre  ihracat, % 1.45 azalarak 11 milyar70 milyon dolar, İthalat, % 18.20 

azalarak 15 milyar 950 milyon dolar, dışticaret açığı % 40.95 azalarak 4 milyar 880 milyon dolar oldu. 

 

ABD 
• ABD'nin bordrolar üzerinden hesaplanan ve istihdam verileri için öncü gösterge olarak kabul edilen özel sektörde istihdam rakamaları Ağustos ayında 200 bin olan 

piyasa beklentisinin altında kalarak 190 bin artış gösterirken, bir önceki ayın rakamı 185 binden 177 bine revize edildi. Birim iş gücü maliyeti ise %1.4 daralarak 

beklentilerin üzerinde geriledi. 

• Fabrika siparişleri Temmuz ayında %0.4 artış göstererek  %0.7 olan piyasa beklentisinin altında kaldı. Fakat Haziran ayına ait gerçekleşme %1,8 artıştan %2,2 artışa 

revize edildi. 

 

EURO BÖLGESİ 
• Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları düşüşünü sürdürerek Temmuz ayında bir önceki aya göre % 0.1 geriledi. Yıllık bazda üretici fiyatları da piyasa beklentisine paralel 

şekilde %2.1 oranında azaldı. 

• Avrupa Merkez Bankası’nın bugün açıklanacak faiz kararına yönelik genel piyasa beklentisi faiz oranlarında ve tahvil alım programında bir değişikil yapılmayacağı 

yönünde iken, toplantı sonrası Başkan Mario Draghi tarafından yapılacak açıklamalar EURUSD paritesinde volatilite yaratabilir. 

 

ASYA/PASİFİK 
Japonya’da hizmet sektörü PMI bir önceki veriye göre 2.5 baz puan artış göstererek 53.7 seviyesine yükseldi. Japonya Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Takahide 

Kuichi bugün yaptığı konuşmasında, ekonomik zayıflıkların giderilmesi için parasal genişleme tutarını artırmanın doğru olmayacağını söyledi. Bununla birlikte Çin 

ekonomisindeki yavaşlamanın da hali hazırda Japon ekonomisi için aşağı yönlü riskleri artırdığını ifade etti. 

 

EMTİA 
• Dün ABD açılışı öncesi tekrar 46 dolar seviyesine yükselen Batı Teksas tipi ham petrol, ABD DOE Haftalık ham petrol stoklarının beklentilerin üzerinde 4,667 bin olarak 

açıklanması sonrası sert satışlara maruz kalsa da bugün itibariyle 46 dolar dan işlem görmekte. 

• Güne 1140 ons seviyesinde başlayan Altın, günün ilk yarısı yatay görünümünü korusa da, günün ikinci yarısı beklentilerin altında kalan ABD verilerine rağmen dolar 

baskısının devam etmesiyle 1131 ons seviyesine kadar geriledi. Ancak kısa vadeli ortalamaları üzerinde kalmaya devam etmekte. 

*bloomberg  

3 Eylül Perşembe

Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti* Önceki*

10:00 Ağustos Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) %0,10 %0,09

10:00 Ağustos Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) %6,86 %6,81

10:55 Ağustos Hizmet Sektörü PMI 53,6 53,6

11:00 Ağustos Markit Hizmet Sektörü PMI 54,3 54,3

11:30 Ağustos CIPS Hizmet Sektörü PMI 57,6 57,4

12:00 Temmuz Perakende Satışlar(Aylık) %0,5 -%0,6

14:45 Eylül ECB Faiz Kararı %0,05 %0,05

15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları  ● 271BİN

15:30 Temmuz Dış Ticaret Dengesi($) -44,3MLR -43,8MLR

16:45 Ağustos Hizmet Sektörü PMI  ● 55,2

15:30 → Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, Para Politikası Kurulu toplantısı ile ilgili basın toplantısı düzenleyecek. 



EUR/USD: 20 Günlük Ortalamasına Doğru Geri Çekilmekte! 

Euro Bölgesi'nde dün gelen ÜFE verileri aylık bazda 

yüzde 0,1 gerileme ile beklentiler dahilinde 

gerçekleşti. Dün ABD'den açıklanan özel sektör ADP 

tarım dışı istihdam rakamları beklentilerin altında 190 

bin gerçekleşirken bir önceki verinin de 185 binden 

177 bine revize edildiğini gördük. Yine ABD'den gelen 

fabrika siparişleri verilerinin de beklentileri 

karşılamadığını görsek de Haziran ayı için pozitif 

revizenin gelmesi Dolar Endeksi’nde alımları 

beraberinde getirdi. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; kısa vadeli bir düşüş 

kanalı oluşturan parite, 1.1250’den direnç 1,1200'nin 

üstünde kaldığı sürece 1.1250 ve 1.13 seviyeleri 

izlenebilecekken;1,1200'nin altına inersek satış 

baskısı artabilir ve paritede 1,1160'a kadar geri 

çekilme yaşanabilir.  
 

Kısa Vade Direnç3 1.1391

Uzun Vade Direnç 2 1.1355

Periyod Direnç 1 1.1295

1 Gün % PİVOT 1.1259

5 Gün % Destek 1 1.1199

Aylık % Destek 2 1.1163

2015 Destek 3 1.1103-7.22

-0.08

-0.09

 %Değişim

2.43

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

EURUSD 1.1227 # 1.1194 1.1283 0.80% 53.08 27.05 1.0796 1.1432 29% 22%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



USD/TRY: 2.95 Seviyesinden Direnç Görmekte. 

Gösterge tahvil faizlerinin tekrar yüzde 11'leri zorladığı 

günde kur tarafında da yükselişler görüldü. ADP 

istihdam verisi, beklentinin hafif altında kalsa da, 

işgücü piyasasındaki iyileşmeyi teyit etmekte. Temmuz 

ayına ait fabrika siparişleri verisi de beklentinin bir 

miktar altında gelmesine karşın; Haziran ayına ait 

gerçekleşmenin %1,8 artıştan %2,2 artışa revize 

edilmesi, Temmuz ayında da iyileşmenin devam 

ettiğine işaret etti. Bu verilerin ardından gün içinde 

ikinci kez 2.95’in üzerine çıktı. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; dün paritenin önemli 

bir direnç noktası olan 2,95'lerden döndüğünü izledik. 

2,95'in kırılması halinde önce 2,97 ve arkasından 2,99 

direncine doğru sert bir yükseliş yaşanabilir. Aşağıda 

ise 2,9360 desteğinin altında önce 2,9170 ve 

arkasından 2,9060 seviyesine kadar geri çekilme 

görülebilir. RSI aşırı alım sınırında. 

 

Kısa Vade Direnç3 2.9930

Uzun Vade Direnç 2 2.9753

Periyod Direnç 1 2.9599

1 Gün % PİVOT 2.9422

5 Gün % Destek 1 2.9268

Aylık % Destek 2 2.9091

2015 Destek 3 2.8937-20.59

0.07

-0.96

 %Değişim

-5.47

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 2.9421 # 2.8815 2.5847 -10.30% 69.67 62.58 2.5712 2.9596 93% 95%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



XAU/USD: Kısa Vadeli Ortalamalarına Doğru Gerilemekte. 

ADP özel sektör istihdam ve fabrika siparişleri 

verileri beklentileri karşılayamasa da önceki ay 

revizelerinin pozitif fiyatlanmasıyla birlikte Dolar 

Endeksi artışa geçip, sarı metalde ise 5 dolar kadar 

bir gerileme oldu. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; 1143 direncinden 

dönen Altın, kısa vadeli ortalamalarına doğru 

sarkmış durumda. Gerilemenin devamında 1130 

desteğinin kırılması halinde 1115 ve arkasından 

1100 desteğine kadar geri çekilme yaşanabilir. 

Yukarıda ise 1143'ün kırılması durumunda 1150 ve 

1157 seviyeleri takip edilebilir. 
 

Kısa Vade Direnç3 1151.42

Uzun Vade Direnç 2 1146.98

Periyod Direnç 1 1141.07

1 Gün % PİVOT 1136.63

5 Gün % Destek 1 1130.72

Aylık % Destek 2 1126.28

2015 Destek 3 1120.37-4.63

-0.19

0.81

 %Değişim

3.80

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1132.93 # 1128.18 1186.55 5.17% 52.14 25.12 1071.99 1205.75 24% 8%

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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