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FOREX GÖRÜNÜM 

TÜRKİYE 

• Pazar günü gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından Türk Lirası, %3.22’lik primle gelişen ülke para birimleri içinde Dolar’a karşı en çok değer kazanan 

para birimi oldu. Gün içinde 2.75’li seviyelere kadar geri çekilen USDTRY paritesi, tepki alımlarıyla toparlanarak günü 2.82 seviyesinde tamamladı. 

• TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, tüketici fiyatları Ekim ayında, aylık bazda %1.55 artış gösterdi ve yıllık bazda %7.58 olarak açıklandı. 

 

ABD 

Ekim ayında imalat sektörü PMI, 54.1 seviyesinde gerçekleşerek hem piyasa tahminlerini hem de bir önceki veriyi geride bıraktı. Tedarik Yöneticileri 

Enstitüsü tarafından açıklanan ISM imalat PMI verisi ise 50 eşik değerinin hemen üzerinde gerçekleşti. Veri, imalat  aktivitesinde iyileşmeye işaret etse de 

Haziran ayından bu yana süren zayıf görünüm devam etmekte. 

 

EURO BÖLGESİ 

Euro Bölgesi ve Almanya imalat sektörü PMI verileri piyasa tahminlerini aşarak sırasıyla 52.3 ve 52.1 olarak açıklandı. Gün içinde 1.1000-1.1053 aralığında 

dalgalanan EURUSD paritesi kapanışını 1.1017 seviyesinden gerçekleştirdi. 

 

ASYA / PASİFİK 

Avustralya Merkez Bankası (RBA), politika faizini piyasa beklentilerine paralel şekilde %2.00 seviyesinde sabit bıraktı. Banka, ekonomikdeki ılımlı 

büyümenin sürdüğüne işaret ederken, önceki faiz indirimlerinin ekonomik hareketliliği olumlu yönde etkilediğini açıkladı. Karar sonrası Avustralya 

Doları’nın ABD Doları karşısında değer kazandığı görüldü ve bu görünüm diğer bölge para birimlerine de pozitif yansıdı.  

 

EMTİA 
Geçtiğimiz hafta yapılan FED toplantısından  faiz artırımı için Aralık ayının hala gündemde olabileceğine yönelik söylemlerin çıkmasıyla birlikte, Altın’da görülen satış bakısı 

artmakta. Dün Çin’den gelen olumlu PMI verisi sonrası bir miktar toparlanan değerli metal yeniden 1140 seviyesinin altına sarkmış durumda. 

*Bloomberg  

Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti* Önceki*

12:30 Ekim Markit/CIPS İnşaat Sektörü PMI 59,3 59,9

18:00 Eylül Fabrika Siparişleri(Aylık) -%0,9 -%1,7

23:45 3.Çeyrek İşsizlik Oranı %6,0 %5,9

21:00 → Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi 'Avrupa Kültür Günü' organizasyonun açılışını yapacak.

3 Kasım Salı



EUR/USD: 1.10 Üzerinde Tutunmakta! 

Euro Bölgesi'nde büyümenin öncüsü olarak kabul 

edilen imalat PMI verilerindeki kısmi güçlenmenin 

Euro tarafına olumlu yansıdığı görülmekte. ABD 

tarafına baktığımızda da İmalat PMI ve ISM İmalât 

PMI verileri beklentiler paralelinde geldi. Parite gün 

içinde 1.10 üzerinde işlemlerini  devam ettirdi. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; 1,10 desteğinin 

kırılması durumunda 1,0950 ve 1,09 seviyelerine 

doğru düşüşler izlenebilecekken; yukarı yönlü 

hareketlerde 1,1030'un üzerinde 1,1080 direncine 

kadar yükseliş yaşanabilir. 

 



USD/TRY:  2.8360’ın Altında Satış Baskısı Devam Etmekte! 

Yurt içi genel seçimlerin ardından siyasi belirsizliğin 

kalkmasıyla TL varlıklarındaki güçlenme devam 

etmekte. Tahvil faizlerinin tek hanelere düşmesi 

kurdaki geri çekilmeyi desteklerken, dün açıklanan 

imalât PMI verisi de beklentileri karşıladı. ABD 

tarafında ise imalat PMI ve ISM imalat PMI verileri 

beklentiler paralelinde gelse de özellikle ISM imalat 

verileri 2013'ten beri en düşük seviyelere işaret etti. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; kurda satış 

baskısının devam etmekte. Aşağıda 2,8100 

desteğinin altında önce 2,8000 ve arkasından 

2,7930 seviyesine doğru düşüşler yaşanabilir. 

Yukarıda ise 2,8280 direncinin üzerinde 2,8430 ve 

2,8620 seviyesi test edilebilir.  

 



XAU/USD: 1133 Seviyesinden Destek Bulmakta! 

ABD’den genel olarak beklentileri karşılayamayan 

verilere karşın istihdam maliyetlerinin çeyreklik 

bazda % 0,6 ile tatmin edici bir artış göstermesi, 

Fed'in faiz artırabileceği ihtimallerini kuvvetli tuttu 

ve sarı metalde gerileme devam etti. Asya 

seansında ise Çin'de imalat PMI verisi beklentilerin 

üzerinde gelse de 50 seviyesinin altında kalması 

daralmanın devam ettiğini göstermekte. Gelen bu 

verinin ardından da satışlar etkili oldu. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; Altın’da satış 

baskısı devam etmekte. Altın fiyatlarının 1141 

seviyesinin altında kalması durumunda 1133 

desteğinin altında 1127'ye kadar geri çekilme 

yaşanabilir. 1141 seviyesinin üstüne çıkılması 

halinde ise 1150 ve 1157 dirençleri test edilebilir. 

 



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, riskin 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 altında, yön yukarı olabilir. Son fiyat 60 günlük 2 standart sapmanın üzerinde, yön aşağı olabilir.

Son fiyat 20/200 günlük ortalamanın üzerinde.   Son fiyat 20/200 günlük ortalamanın altında.

Trend aşırı satım bölgesinde zayıf. Trend aşırı alım bölgesinde güçlü.

Kısa Vade  : Fiyat 20 günlük ortalamanın üzerinde ise yukarı

Uzun Vade: Fiyat 200 günlük ortalamanın üzerinde ise yukarı

Kısa Vade : Fiyat 20 günlük ortalamanın altında ise aşağı

Uzun Vade: Fiyat 200 günlük ortalamanın altında ise aşağı

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.



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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