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FOREX GÖRÜNÜM 

TÜRKİYE 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre TÜFE’de, 2015 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0.40, bir önceki yılın aynı 

ayına göre %7.14 ve on iki aylık ortalamalara göre %7.88 artış gerçekleşti. Veri sonrası USDTRY paritesinde sert yükselişler görülürken, bu sabah itibariyle 

ülke risk primindeki artışın da etkisiyle parite 3 lira sınırını hedeflemekte. 

 

ABD 

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 30 Ağustos ile biten haftada 12 bin kişilik artışla  282 bin  kişiye ulaşarak 8 haftanın yükseğine tırmanıken, 

Temmuz ayı dış ticaret açığı piyasa beklentisinin  altında -41.86 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Hizmet Sektörü PMI Endeksi  ise 0.5 puan yükselerek 

55.7 seviyesine ulaştı. Bu gelişmelere Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi’nin parasal genişlemenin artırılacağına yönelik açıklamaları da 

eklenince değer kazanan Dolar Endeksi kapanışını 96.41 seviyesinden yaptı. 

 

EURO BÖLGESİ 

• Avrupa Merkez Bankası(ECB), gösterge faiz oranını %0.5 ile sabit tuttu. Parasal genişleme programı altında gerçekleştirdiği tahvil alımı limitini ise 

%25’ten %33 seviyesine yükseltirken, enflasyon ve büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti. AMB Başkanı Mario Draghi'den gelen, gerekirse varlık 

alımlarını Eylül 2016’dan öteye çekme sinyali ve aşağı yönlü risklere vurgu yapılması EURUSD paritesini 1.11'li seviyelere çekti. 

• Almanya’da fabrika siparişleri beklentilerin üzerinde daralarak -%1.4 seviyesinde açıklandı (beklenti: -%0.6). 

 

ASYA/PASİFİK 

Japonya’da  reel kazançlar  Temmuz ayında %0.3 düzeyinde gerçekleşerek son iki yıldan bu yana ilk kez artış gösterdi (önceki: -%2.9). Bununla birlikte dün 

Japonya Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Takahide Kuichi’nin, ekonomik zayıflıkların giderilmesi için parasal genişleme tutarını artırmanın doğru 

olmayacağını söylemesinin de etkisiyle USDJPY paritesi düşününü ikinci güne taşımış durumda. 
 

EMTİA 

• Avrupa Merkez Bankası (ECB)’nin varlık alım programını genişletici nitelikteki açıklamalarının ardından Dolar ve hisse senedi piyasalarına gelen alım 

dalgası güvenli liman talebini azaltmış durumda. Kısa  vadeli ortalamalarının altında işlem gören değerli metal, ikinci haftalık düşüşüne yaklaşıyor. 

• Petrol’de küresel arz fazlası sorunu devam ederken, OPEC üyesi Venezuela ve Rusya petrol fiyatlarındaki düşüş hareketini stabilize  etme  adına  

müdahale karar aldı. 

4 Eylül Cuma

Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti* Önceki*

12:00 2.Çeyrek GSYH(Final) %0,3** %0,3**

12:00 2.Çeyrek GSYH(Yıllık) %1,2** %1,2**

15:30 Ağustos Tarım Dışı İstihdam 218BİN 215BİN

15:30 Ağustos İşsizlik Oranı %5,3 %5,3

15:30 Ağustos Saatlik Kazançlar(Aylık) %0,2 %0,2

*bloomberg ,**reuters 



EUR/USD: Tarım Dışı  İstihdam Verisi Öncesi 1.1136’da Tutunma Çabasında. 

Dün Avrupa Merkez Bankası politika faizini yüzde 

0,05'te sabit bıraktı. AMB Başkanı Draghi, Çin’deki 

ekonomik yavaşlamanın küresel ekonomiye olan 

negatif etkisiyle de büyüme beklentilerinde aşağı 

yönlü revizyona gittiklerini açıkladı. Ayrıca Draghi, 

petrol fiyatlarındaki aşırı düşüşün önümüzdeki aylarda 

negatif bir enflasyon verisiyle deflasyon 

yaratabileceğini de belirtti. Bu gerkçelerle tahvil alım 

programı ihraç limitlerini de %25’ten %33’e 

çıkardıklarını iletti. Konuşma esnasında EURUSD %1 

kadar değer kaybıyla 1.1116 seviyesine kadar düştü. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; düşüş kanalındaki 

hareketine devam eden paritede 1,12'nin kırılmasıyla 

satış baskısının hakim olduğunu görüyoruz. Aşağıda 

1,1140‘ın altında 1,1080 ve 1.1030 desteğine kadar 

sert satışlar görülebilir.  1,1140 direncinin üzerinde ise 

1,12 ve arkasından 1,1250 seviyesi test edilebilir. 
 

Kısa Vade Direnç3 1.1375

Uzun Vade Direnç 2 1.1312

Periyod Direnç 1 1.1214

1 Gün % PİVOT 1.1151

5 Gün % Destek 1 1.1053

Aylık % Destek 2 1.0990

2015 Destek 3 1.0892-8.03

0.10

-0.51

 %Değişim

1.51

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

EURUSD 1.1128 # 1.1196 1.1276 0.71% 48.03 24.90 1.0795 1.1423 26% 19%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



USD/TRY: Sert Yükselişlerle 3.00 Seviyesini Test Etmekte. 

Enflasyon verilerindeki yükseliş, gösterge tahvil 

faizlerini yüzde 11,12 seviyesine çıkartıp, paritede sert 

yükselişler görülmesine sebep oldu. ABD tarafına 

baktığımızda ise haftalık işsizlik başvuruları 12 bin 

artarak 282 bin gerçekleşmesine rağmen,  ISM hizmet 

endeksi ve hizmet sektörü PMI verilerinin de beklenti 

üzerinde gelmesiyle birlikte kur 2.97 üzerine çıkıp, 

sabaha karşı gelen sert alımlarla da 2.9980’i gördü. 

Bugünün en önemli verisi Tarım Dışı İstihdam verisi 

paritede sert hareketlere sebep olabilir. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; Yükseliş trendinin 

devamında 3,00 direncinin üzerine çıkıldığı takdirde 

3,0260 ve 3,0450 seviyeleri denenebilir. Aşağıda ise 

2,99'un altında 2,97 ve 2,95'e kadar geri çekilmeler 

görülebilir. 

RSI göstergesi aşırı alım seviyesini göstermekte. 

 

Kısa Vade Direnç3 3.0173

Uzun Vade Direnç 2 2.9971

Periyod Direnç 1 2.9805

1 Gün % PİVOT 2.9603

5 Gün % Destek 1 2.9437

Aylık % Destek 2 2.9235

2015 Destek 3 2.9069-21.70

-0.69

-2.03

 %Değişim

-7.04

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 2.9845 # 2.8928 2.5886 -10.52% 75.13 63.79 2.5671 2.9735 98% 99%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



XAU/USD: 1125’in Altında Satış Baskısı Artabilir! 

Hem Draghi’nin konuşmasında hem de ABD verileri 

sonrası Dolar Endeksi’ndeki yükselişlerle birlikte Altın, 

kademeli olarak geri çekilmekte. Bugün ise gözler 

tarım dışı istihdam verisine çevrilmiş durumda.  

  

Teknik olarak incelendiğinde; 1125 seviyesinin de 

altına sarkan sarı metal, düşüşün devamı halinde 1115 

desteğinin altında 1100 seviyesine kadar güçlü satış 

görülebilir. Altının tekrar 1130 direncini kırması halinde 

ise 1143 ve 1150 dirençleri test edilebilir. 

 

Kısa Vade Direnç3 1146.04

Uzun Vade Direnç 2 1140.78

Periyod Direnç 1 1132.44

1 Gün % PİVOT 1127.18

5 Gün % Destek 1 1118.84

Aylık % Destek 2 1113.58

2015 Destek 3 1105.24-5.28

0.11

-0.73

 %Değişim

3.01

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1125.52 # 1129.31 1186.30 5.05% 48.52 23.04 1071.69 1203.87 21% 7%

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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