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FOREX GÖRÜNÜM 

TÜRKİYE 
• Ekim ayında tüketici fiyatları aylık bazda %1.55 artış göstererek %7.58 seviyesine yükseldi. Veri sonrası diğer gelişmekte olan para birimlerinden negatif ayrışan Türk Lirası 

Dolar’a karşı %0.19 değer kaybetti ve USDTRY paritesi kapanışını 2.8297 seviyesinden gerçekleştirdi. 

• Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s bu sabah yaptığı açıklamada, yapısal reformlar yapılmaması halinde Türkiye büyümesinin orta vadede %2.5-3.0 civarında olacağını 

ve Çin kaynaklı endişelerin Türkiye ekonomisinde doğrudan bir etki yaratmayacağını belirtti. 

 

ABD 
ABD fabrika siparişleri Eylül ayında beklentilerin üzerinde, %1 daralarak negatif seyrini üçüncü ayına taşımış oldu. 

 

EURO BÖLGESİ 
Avrupa Merkez Bankası(AMB) Başkanı Mario Draghi, Frankfurt'ta düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmasında Merkez Bankası yetkililerinin ekonominin yeterince desteklenip 

desteklenmediğini görmek için politika duruşunu yeniden gözden geçireceklerini belirtti.  22 Ekim'deki basın toplantısında da işaret ettiği gibi "Parasal genişlemenin derecesi 

Aralık ayında yeniden gözden geçirilecek" ifadesini kullandı.  

 

ASYA / PASİFİK 
• Yeni Zelanda’da işsizlik oranı beklentilere paralel şekilde, %5.9’dan %6.0 seviyesine yükseldi. 

• Avustralya’da dış ticaret dengesi Eylül ayında 2.3 milyar A$ açık verirken, perakende satışlar %0.4 artış gösterdi. 

• Japonya’da tüketici güveni 41.5 ile piyasa tahminlerinin bir miktar üzerinde açıklansa da, 100 eşik değerinin altında kalarak tüketici güvenindeki zayıf görünümün sürdüğüne 

işaret etti. 

 

EMTİA 
Bloomberg’in haberine göre Çin’deki Altın tüketimi yılın ilk dokuz ayında %7.8 artış kaydetti. Altın talebinde meydana gelen bu fark edilir yükseliş, FED Başkanı Yellen’ın bugün 

yapacağı konuşma öncesi düşüşünü beşinci güne taşıyan fiyatlara olumlu yansımış durumda. Değerli metal bu sabah itibariyle 1200 dolar üzerinde seyretmekte. 

Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti* Önceki*

11:55 Ekim Markit Hizmet Sektörü PMI 55,2 55,2

12:00 Ekim Hizmet Sektörü PMI 54,2 54,2

12:30 Ekim Markit/CIPS Hizmet Sektörü PMI 54,5 53,3

13:00 Eylül Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) -%0,5 -%0,8

16:15 Ekim ADP Özel Sektör İstihdamı 180BİN 200BİN

16:30 Eylül Dış Ticaret Dengesi($) -44,5MLR -48,3MLR

17:45 Ekim Markit Hizmet Sektörü PMI 54,6 54,4

18:00 Ekim ISM İmalat Dışı Endeks 56,5 56,9

11:00 → Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, ECB Forumu'nda konuşma yapacak.

18:00 →ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Janet Yellen,Finansal Hizmetler Komitesi'nde açıklamalarda bulunacak.

4 Kasım Çarşamba

*Bloomberg, **Foreks  



EUR/USD: 1.0980  Seviyesinin Altında Satış Baskısı Artmakta! 

ABD tarafında fabrika siparişleri verisi beklentileri 

karşılayamasa da paritedeki satış baskısı devam etti. 

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi dün 

gece Frankfurt'ta düzenlenen bir etkinlikte "Parasal 

genişlemenin derecesi Aralık ayında yeniden gözden 

geçirilecek" ifadesini kullandı. Bununla beraber Euro 

gevşemeye başladı ve parite 1.09’lu seviyelere geri 

çekildi. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; 1,10 desteğinin 

altına sarkan parite, 1.0950’yi aşağı yönlü test 

etmekte. Satış baskısının artması halinde 1.0890 

desteği izlenebilecekken; olası yukarı yönlü 

hareketlerde 1.1020 direnci takip edilebilir. 

 



USD/TRY: 2.8360 Altında Yatay Seyretmekte. 

TÜİK'in açıkladığı Ekim ayı verilerine göre 

TÜFE’deki aylık artış %1,55 gelerek piyasanın 

%1,40'lık beklentisini aştı. Yıllık enflasyon ise 37 baz 

puan gerileyerek %7,58 seviyesine çekildi. Hala 

yüksek seyretmesine rağmen bu değer 2009 

yılından bu yana en düşük Ekim ayı enflasyonuna 

işaret etmektedir. Verinin de etkisiyle 2.84’ün üzerine 

çıkan USDTRY, ABD fabrika siparişleri verisinin 

beklentilerin altında negatif gelmesinin de etkisiyle 

2.82 seviyelerine geri çekilmiş durumda.  

  

Teknik olarak incelendiğinde; 2.8360 üzerinde bir 

kapanış olmadığı sürece kurda satış baskısının 

devam etme olasılığı yüksek görünmekte. Satış 

baskısının artmasıyla 2.81, 2,80 ve 2,7930 

seviyesine kadar düşüşler yaşanabilir. Olası yukarı 

yönelişlerde ise 2,8280 direncinin üzerinde 2,8430 

ve 2,8620 seviyeleri test edilebilir.  



XAU/USD: Yükseliş Kanalı Alt Bandından Destek Bulmakta! 

  
ABD 10 yıllık faizlerinde görülen güçlü yükseliş 

Fed'in Aralık ayında faiz artışı beklentilerini 

kuvvetlendirirken altın bu bağlamda düşüşler 

kaydetti. Asya seansında bir miktar toparlanan 

Altın’da, bugün FED’in 3 güçlü ismi Başkan Yellen, 

Başkan Yard. Fischer ve NY FED Başkanı 

Dudley’nin açıklamaları yön tayini açısından etkili 

olabilir.  

  

Teknik olarak incelendiğinde; yükseliş kanalı alt 

bandından destek bulan Altın yukarı yönlü 

hareketin devamında 1127 ve 1133 dirençlerini 

hedefleyebilecekken; 1114 desteğini kırması 

halinde ise 1110 ve 1103 destekleri 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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