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FOREX GÖRÜNÜM 

TÜRKİYE 

Haftanın ilk işlem gününde öne çıkan veri yurt içi tüketici fiyatları oldu. Eylül ayında %0.89 artış kaydeden TÜFE, yıllık bazda %7.95 seviyesine ulaşarak 

beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ancak gösterge tahvil faizlerindeki geri çekilmeler Türk Lirası’na pozitif katkı sağladı ve USDTRY paritesi, kapanışını 

2.9838 seviyesinden gerçekleştirdi. 

 

ABD / KANADA 

ABD’de hizmet sektörü PMI ve ISM imalat dışı Endeks verileri piyasa tahminlerinin altında kaldı. Ancak Euro kanadından gelen zayıf veriler Dolar 

Endeksi’ni destekleyen gelişmeler olarak öne çıktı. 

 

EURO BÖLGESİ 

Euro Bölgesi ve Almanya hizmet ve bileşik PMI rakamları Eylül ayında beklentilerin altında bir performans sergilerken, Euro Bölgesi’nde Sentix Yatırımcı 

Güven Endeksi 11.7 düzeyine gerileyerek Şubat ayından bu yana en düşük seviyesini gördü. Zayıf veriler, EURUSD paritesi üzerinde baskı oluştururken 

Dolar Endeksi’nde yukarı yönlü hareketlenmeler yarattı. Bu sabah açıklanan Almanya fabrika siparişlerinin de %0.5’lik artış beklentisine karşın %1.8 azalış 

göstermesi EURUSD üzerindeki baskıyı sürdürmekte. 

 

ASYA / PASİFİK 

Avustralya’da dış ticaret dengesi, Ağustos ayında tahimlerin üzerinde  açık verdi. Bunun ardından Merkez Bankası, piyasa beklentisine paralel olarak faiz 

oranlarında değişikliğe gitmedi ve politika faizini %2.0 düzeyinde sabit bıraktı. Karar sonrası AUDUSD paritesinde sert yükselişler görüldü. 

 

EMTİA 

ABD’den geçtiğimiz Cuma günü gelen güçsüz istihdam datası sonrası FED’in faiz artırım zamanlaması konusundaki beklentilerin zayıflaması ve dün yine 

ABD’den gelen zayıf PMI verileri Altın fiyatlarını bir haftanın yükseğinde tutmakta. Değerli  metal 1139 dolar düzeyinde iken; Gümüş, 15.69 dolar ile 13 

Temmuz’dan bu yana gördüğü en yüksek seviyesinde. 

 

*Bloomberg 

Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti* Önceki*

15:30 Ağustos Dış Ticaret Dengesi($) 43,0 -41,86MLR

15:30 Ağustos Dış Ticaret Dengesi(C$) -30,0MLN -593,0MLN

17:00 Eylül IVEY Mevsimsel Düzeltilmemiş PMI  ● 58,0

6 Ekim Salı



EUR/USD: Ortalamaları Arasında Sıkışmış Durumda! 

Dün Euro Bölgesi'nde büyümenin öncüsü kabul edilen 

PMI verilerinden hizmet PMI verilerinin beklentilerin 

hafif altında kaldığını izledik. Euro Bölgesi'nde gelen 

perakende satış verilerinin ise beklentilerin üzerinde 

gerçekleştiğini izledik. ABD tarafında ise dün 

açıklanan hizmet PMI ve ISM imalat dışı PMI 

verilerinin beklentilerin altında kalması ABD 

ekonomisine dair endişeleri arttırmaktadır. Verilerle 

birlikte 1.12’lere gerileyen  parite sabah beklentilerin 

altında negatifte gelen Almanya fabrika siparişlerinin 

de etkisiyle 1.12’nin altına sarkmıştır. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; kısa vadeli 

ortalamalarının arasında hareketine devam eden  

parite, 1.12 seviyesinin altında 1,1160 ve 1.1135 

desteğine doğru geri çekilebilecekken; 50 günlük 

ortalamasından aldığı destekle yukarı yönlü gidişatta 

ise 1,1260 ve 1,13 seviyesi test edilebilir. 
 

Kısa Vade Direnç3 1.1374

Uzun Vade Direnç 2 1.1332

Periyod Direnç 1 1.1259

1 Gün % PİVOT 1.1217

5 Gün % Destek 1 1.1144

Aylık % Destek 2 1.1102

2015 Destek 3 1.1029-7.55

-0.01

-0.67

 %Değişim

0.15

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

EURUSD 1.1185 # 1.1235 1.1156 -0.70% 47.86 18.61 1.0823 1.1447 30% 21%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



USD/TRY:2.9935’in Altında Satış Baskısı Devam Etmekte! 

Dün açıklanan TÜFE verileri aylık bazda yüzde 0,89 

açıklanırken, yıllık bazda ise yüzde 7,14'ten yüzde 

7,95'e yükseldi. TL'de geçen hafta başlayan 

değerlenme süreci bu hafta da devam ederken 

enflasyon verilerinin beklentileri karşılayamaması 

nedeniyle paritede yatay bir hava hakimdi. 2 yıllık 

gösterge tahvil faizi dün yüzde 2,45'lik geri 

çekilmeyle günü yüzde 11,13'ten kapatarak TL'deki 

değerlenmeyi yansıtmış oldu. Parite de bu sabah 

saatlerinde 2.98’lere kadar geri çekilmiş durumda. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; 2,98 seviyelerinden 

destek bulan kur 2.99’un üzerinde hareketine devam 

etmekte. Düşüşün devam etmesi halinde 2.9770 

desteğinin kırılmasıyla birlikte parite 2.95’lere kadar 

sarkabilir. Yukarı yönlü gidişatta ise 2.9935’in 

üzerinde 3.0070 seviyesi takip edilebilir. 

  

 

Kısa Vade Direnç3 3.0174

Uzun Vade Direnç 2 3.0088

Periyod Direnç 1 2.9990

1 Gün % PİVOT 2.9904

5 Gün % Destek 1 2.9806

Aylık % Destek 2 2.9720

2015 Destek 3 2.9622-21.77

0.07

1.76

 %Değişim

1.43

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 2.9872 # 3.0245 2.6690 -11.75% 48.98 38.72 2.6422 3.1474 90% 93%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



XAU/USD:1134 Üzerinde Konsolide Olmakta. 

ABD'de tarım dışı istihdam verilerinin hayal kırıklığı 

yaratmasının ardından Altın, sert bir yükseliş 

göstermişti. Dün bir miktar kâr satışı gelse de de 

hizmet PMI verilerinin de bekleneni karşılayamaması 

ile sarı metaldeki  yükseliş devam etmekte. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; bir ara 1134 

desteğine kadar gerileyen Altın fiyatlarında bu 

seviyenin üzerinde alım hareketleri tekrar 

gerçekleşmekte. 1134'ün üzerinde önce 1141 ve  

1150 direnci takip edilebilecekken; aşağıda ise  1127 

desteğine kadar geri çekilmeler gözlemlenebilir. 

 

Kısa Vade Direnç3 1152.90

Uzun Vade Direnç 2 1147.49

Periyod Direnç 1 1141.11

1 Gün % PİVOT 1135.70

5 Gün % Destek 1 1129.32

Aylık % Destek 2 1123.91

2015 Destek 3 1117.53-4.20

0.29

0.64

 %Değişim

1.69

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1137.90 # 1125.70 1178.03 4.65% 54.13 14.99 1081.81 1158.23 26% 9%

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. 

KÜNYE 
Yurtiçi Satış Destek Bölümü  

KENAN ÇINAR

Yönetmen

Kcinar@halkyatirim.com.tr

+90 212 314 81 36
SPL Düzey 3 Lisansı

SPL Türev Araçlar Lisansı

CFA Level 2 Candidate 

MUTLU DİLEK AKKAYA NİHAT YAVUZ

Uzman Yardımcısı Uzman Yardımcısı

Makkaya@halkyatirim.com.tr Nyavuz@halkyatirim.com.tr

+90 212 314 81 39 +90 212 314 81 44
SPL Düzey 3 Lisansı SPL Düzey 3 Lisansı

SPL Türev Araçlar Lisansı SPL Türev Araçlar Lisansı


