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FOREX GÖRÜNÜM 

TÜRKİYE 

Yurt içinde önemli bir veri akışının bulunmadığı haftanın son işlem gününde; ABD’den gelen tarım dışı istihdam, saatlik kazançlar ve fabrika sipariş verileri 

takip edildi. Verilerin piyasa beklentilerini karşılayamaması ile birlikte USDTRY paritesinin 3 liranın altına sarktığı görüldü. 

 

ABD / KANADA 

• ABD kanadında geçtiğimiz haftanın en önemli verisi olarak öne çıkan tarım dışı istihdam rakamları tahminlerin altında bir ilerlemeye işaret ederek FED’in 

faiz artırım sürecinde daha temkinli olabileceğine yönelik beklentileri tetikledi. Tarım dışı istihdam sayısı Eylül ayında 201 binlik piyasa beklentisine karşı 

142 bin artış gösterirken, bir önceki ayda 173 bin olarak açıklanan veri 136 bin düzeyine revize edildi. Bununla birlikte saatlik kazançlarda da 

beklenmedik şekilde daralma yaşanması kalıcı olmamakla birlikte Dolar Endeksi’nde sert çekilmelere neden oldu.  

• ABD’de fabrika siparişleri Ağustos ayında %1.7 oranında gerileme kaydederek piyasa tahminlerinden zayıf bir performans sergiledi (beklenti: -%0.6 / 

önceki: %0.4). 

 

EURO BÖLGESİ 

• Euro Bölgesin’de üretici fiyatları Ağustos ayında beklentilerin hafif üzerinde daralarak -%0.8 seviyesine geriledi. Yıllık bazda da piyasa beklentisini aşarak    

-%2.6 seviyesine gerileyen üretici fiyatları zayıf seyrini sürdürdü. 

• Piyasa beklentisinin  altında kalan ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası EURUSD paritesi 1.13’ün üzerini gördü. 

 

ASYA / PASİFİK 

Japonya’da Nikkei hizmet sektörü PMI Eylül ayında zayıf bir performans kaydederek 53.7 puandan 51.4 seviyesine geriledi. 

 

EMTİA 

Cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisi öncesi 1100 dolar seviyelerine yakın bir şekilde işlem gören Altın, zayıf veri sonrası 1135 seviyesinin 

üzerini test ederek güçlü bir yükseliş kaydetti. Bu sabah itibariyle sakin bir seyir izleyen XAUUSD paritesi 1134 desteğinde tutunmakta. 

5 Ekim Pazartesi

Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti* Önceki*

10:00 Eylül Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) %0,70 %0,40

10:00 Eylül Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) %7,70 %7,14

10:55 Eylül Hizmet Sektörü PMI 54,3 54,3

11:00 Eylül Hizmet Sektörü PMI 54,0 54,0

11:30 Eylül CIPS Hizmet Sektörü PMI 56,0 55,6

12:00 Ağustos Perakende Satışlar(Aylık) %0,0 %0,4

16:45 Eylül Hizmet Sektörü PMI 55,7 55,6

17:00 Eylül ISM İmalat Dışı Endeks 58,0 59,0

16:00 → Euro Bölgesi maliye bakanları toplanacak. *Bloomberg,**Foreks 



EUR/USD: 1.1245’Direncini Yukarı Yönlü Test Etmekte! 

Son iki aydır üst üste 200 binin altında kalan tarım 

dışı istihdam verisi Fed'in faiz artırım beklentilerinin 

sorgulanmasına sebep olurken Dolar, küresel 

piyasalarda değer kayıpları yaşadı. Parite veri 

sonrası 1.12’lerden 1.13’ün üzerine çıktı. Euro 

bölgesi’nde de imalat PMI verileri beklentiler 

dahilinde geldi. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; ABD verileriyle 

yönünü yukarı çeviren paritede 1,1260 direncinin 

üzerine çıkılması halinde önce 1,1300 ve 

arkasından 1,1360 seviyesi test edilebilecekken; 

aşağı yönlü hareketlerde 1,1200 seviyesi oldukça 

önemli. 1,1200'nin altında 1,1160 desteğinde doğru 

geri çekilme görülebilir.  



USD/TRY:  Yükseliş Kanalı Alt Bandını Kırmış Durumda. 

ABD'de tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerin 

altında kalmasının ardından kur, sert dalgalandı. 

Kurda önce 3.03’leri bulan yukarı yönlü bir gidişat 

gerçekleşip, daha sonra 2.99’un altına sarkan geri 

çekilmeler görüldü. Yurtiçine baktığımızda Merkez 

Bankası'nın düşen petrol fiyatlarından dolayı kamu 

kuruluşlarının döviz talebinin azaldığını söylemesi ve 

talebin T.C. Başbakanlık Hazine Müşteşarlığı ve 

TCMB tarafından karşılanmaya devam edileceğini 

açıklamasının ardından TL çaprazlarında sert 

düşüşler kaydedildi. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; 2,9900 desteğinde 

tutunan kurda bu seviyenin kırılması halinde önce 

2,9700 ve arkasından 2,9500 desteğine kadar düşüş 

görülebilir. Yukarıda ise 3,0070 direncinin üzerinde 

3,0260 seviyesi test edilebilir. 

  

 



XAU/USD: Kısa Vadeli Düşüş Kanalını Kırmış Durumda.  

142.000 ile beklentilerin altında gelen tarım dışı 

istihdam verisiyle birlikte güvenli liman algısıyla sert 

yükselen sarı metal, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin 

%2’nin altına çekilmesiyle birlikte 1140 seviyesinin 

üzerine kadar çıktı. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; 1141 direncine 

yükselen altın fiyatlarında bu seviyeniin üzerinde 

alım hareketleri devam edebilir. 1141'in üzerinde 

önce 1150 ve arkasından 1157 direnci takip 

edilecektir. Aşağıda ise 1133'ün altında 1127 

desteğine kadar geri çekilme gözlemlenebilir. 

 



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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