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FOREX GÖRÜNÜM 

TÜRKİYE 

Moody's tarafından yapılan sunumda Türkiye ekonomisine ilişkin  açıklamalar geldi. Kamu maliyesi  güçlü olsa da, dış kırılganlıklara büyük ölçüde açık, cari açığın 

yüksek olduğu ve cari açığın finansmanının endişe yarattığı, döviz rezervlerinin yeterli olmadığı ve en büyük zaafının tasarruf oranı olduğu iletildi. 

Reel efektif döviz kuru Ekim ayında,Eeylül seviyesi olan 91.16'dan 94.33 seviyesine yükseldi. Bu oran TL’de değerlenmenin yaşandığına işaret etti.  

 

ABD 

• ADP özel sektör istihdamı Ekim'de: +182 bin kişi ile beklentileri aştı. Fakat Eylül ayı verisi 200 bin'den 190 bine revize edildi. Verinin ardından ABD 10 yıllık tahvil 

faizi %2.22’lere doğru yükseldi. Dış ticaret açığı aylık -40.8 milyar dolar ile 41 milyar dolar olan beklentinin üzerine çıktı. Hizmet sektörü PMI verisi de Ekim'de 54.8 

ile beklentilerin üzerinde geldi. Berilerin ardından EURUSD 1.09’un altına sarktı ve USDTRY 2.85’i test etti. 

• Fed'in ileri üçlüsünden - Yellen, Fischer, Dudley’den gelen ‘şahin’ açıklamalar ile Fed'in Aralıkta faiz artırımı yapması ihtimali %56 ihtimal ile yeniden ciddi bir ihtimal 

oldu. DXY dolar endeksi yeniden 99,5 seviyesini zorlarken, 2 yıllık ABD tahvil faizleri (%0,82) Eylül ortasında gördüğü tepe noktasını aştı. 

 

EURO BÖLGESİ 

• Almanya, İtalya ve Euro Bölgesi genelinde hizmet PMI rakamı Ekim ayında beklentilerin altında kalarak negatif sinyal verdi. Almanya'da hizmet sektörü PMI Ekim'de 

54.5 ile 55.2’lik beklentinin altında kaldı. Euro bölgesi hizmet sektörü PMI da Ekim'de 54.1 ile 54.2’lik beklentinin çok az altında kaldı. Euro bölgesi ÜFE ise  aylık %-

0.3’lük veriyle daralmayı biraz daha sınırladı(beklenti: %-0.5).  

• İngiltere'de hizmet sektörü PMI Ekim'de 54.9 ile beklentilerin üzerinde geldi. 

 

EMTİA 

Küresel piyasada dün veri açısından yoğun bir gün geçirilirken Altın fiyatlarında FED'in faiz artırımı olasılığının devam etmesine bağlı olarak gevşemenin devam ettiğini 

gördük. ABD'de dün öncü verilerden ADP özel sektör istihdamı Ekim ayında beklentilere paralel artış göstererek istihdam piyasasındaki iyileşmenin devam ettiğine 

işaret etti. Eylül ayı ticaret dengesi ve ISM hizmet endeksi beklentilerden iyi gelerek ABD ekonomisi adına pozitif sinyal verdi. FED Başkanı Yellen dün yaptığı 

konuşmada FOMC üyelerinin Aralık'ta adım atılmasının uygun olduğunu düşündüklerini belirtirken, verilerin önem arz ettiğini tekrarladı. Verilerin ve konuşmaların 

ardından sarı metal, 1107 seviyesinde kapandı. 

 
Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti** Önceki**

13:00 Eylül Perakende Satışlar(Aylık) %0,2 %0,0

14:00 Kasım BOE Faiz Kararı %0,5 %0,5

16:30 3.Çeyrek Birim İşgücü Maliyeti(Öncü) %2,2 -%1,4

16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları  ● 260BİN

14:00 → İngiltere Merkez Bankası (BOE), faiz kararı ile birlikte 'PPK Toplantı Tutanakları' ve 'Enflasyon Raporu'nu açıklayacak.

14:45 → Avrupa Merkez Bankası(ECB) Başkanı Mario Draghi konuşması

15:45 → İngiltere MB (BOE) Başkanı Carney konuşması

16:30 →FED üyesi ve NY FED Bşk. Dudley konuşması 

17:10 →FED Başkan Yard. Fischer'ın konuşması

17:10 →FED üyesi veAtlanta FED Bşk. Lockhart konuşması *Bloomberg, **Foreks  



EUR/USD: RSI Aşırı Satış Bölgesi’ne Girmek Üzere! 

Dün Euro Bölgesi ülkelerinde büyüme verisinin öncü 

göstergelerinden kabul edilen hizmet PMI verileri karışık 

gelirken paritenin 1,10'un altında satış baskısına devam 

ettiğini gördük. ABD tarafına baktığımızda ise ADP tarım 

dışı istihdam verisi beklentiler paralelinde gelmesi ve 

hizmet PMI, ticaret dengesi ISM imalat dışı PMI verilerinin 

beklentilerden iyi gelmesi Dolar’ın güçlenmesine vesile 

oldu. Gece konuşan Yellen-Fischer ve Dudley üçlüsünün 

Aralık ayında faiz artırımına dair  ‘şahin’ söylemleri  

paritenin 1.09’un altına sarkmasında etkili oldu. Sabah 

beklentilerin altında daralmayı işaret eden Almanya 

fabrika siparişleri verisinin de etkisiyle parite, 1.0830’lara 

kadar geriledi. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; düşüş kanalındaki 

hareketine devam eden paritede 1,10'un kırılmasıyla satış 

baskısı arttı. 1,0890'ın altında 1,0810 ve 1,0720 destekleri 

denenebilir. Yukarıda ise 1,09'un üstüne çıkılması halinde 

önce 1,0950 ve arkasından 1,10 direncine kadar yükseliş 

devam edebilir. 



USD/TRY: Düşüş Kanalında Fiyat Boşuğunu Kapama Çabasında! 

Yurtiçine baktığımızda TL tarafında önemli bir veri akışı 

olmazken; Dolar’ın küresel bazda Pazartesi'den 

itibaren tüm para birimleri karşısında güçlü kalması, 

kurdaki yükselişin ana nedenini oluşturmaktadır. ABD 

tarafına baktığımızda ADP tarım dışı istihdam, hizmet 

PMI, ticaret dengesi ve ISM imalat dışı PMI verilerinin 

beklentilerden iyi gelmesi  Dolar’daki güçlenmede etkili 

oldular. Akşam Yellen’ın konuşmasında Fed üyelerinin 

çoğunun faizlerin aralık ayında artması beklentisinde 

olduğunu iletmesiyle de USDTRY 2.87’ye doğru 

ivmelendi. Bugün sabah Almanya fabrika siparişlerinin 

düşük kalmasının ardından Dolar Endeksi’ndeki 

yükselişle birlikte kur 2.87’yi aştı. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; Yukarı yönlü hareketin 

devamında 2,8760 direncinin üzerinde önce 2,89 ve 

arkasından 2,9060 seviyesi izlenebilecekken; 2,8620 

desteğinin altında 2,8430 ve 2,8280 seviyesine doğru 

düşüşler yaşanabilir. 

 



XAU/USD: Yükseliş Kanalı Alt Bandını Kırmış Durumda. 

  
ABD tarafına baktığımızda ADP tarım dışı istihdam 

verisi hizmet PMI, ticaret dengesi ISM imalat dışı 

PMI verilerinin beklentilerden iyi gelmesi Dolar’da 

son zamanda görülen değer kazanımlarını artırdı. 

Üzerine konuşan Yellen-Fischer-Dudley üçlüsü de 

faizlerin Aralık ayında artırılabileceği beklentisi 

oluşturdu. Dolar Endeksi bu paralelde 98,00 

seviyesinin üzerine çıkarken, Altın tarafında 

satışların hızlandığı görülmekte.  

  

Teknik olarak incelendiğinde; sarı metalde satış 

baskısı ön plana çıkmış durumdadır. Altın 

fiyatlarının 1100 seviyesinin altında kalması 

durumunda önce 1087 ve arkasından 1077'ye 

kadar geri çekilme yaşanabilir. 1115 seviyesinin 

üstüne çıkılması halinde ise önce 1127 ve 
arkasından 1133 direnci 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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