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FOREX GÖRÜNÜM 

TÜRKİYE 

Dün yurtiçinde Erdem Başçı'nın sunumu takip edildi. Çekirdek enflasyon görünümünün bozulduğu söyleyen Başçı, sıkı duruşun enflasyon görünümünde belirgin 

bir iyileşme sağlanana kadar süreceğini ifade etti. Daha önce de sadeleştirme için FED'i bekleyeceğini söyleyen Başçı için Aralık sonrası oldukça kritik. Kurda 

2.87 seviyesinin üzeri görülürken kurun bu seviyelerde fazla kalamadığını ve 2.85'lere geri geldiğini gördük. Bugün için beklenen önemli bir veri bulunmazken, 

kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin Türkiye gözden geçirme sonuçlarını akşam saatlerinde açıklaması beklenmekte. 
 

ABD 

ABD'de işsizlik başvuruları takip edildi.ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 276 bin ile 5 haftanın en yüksek seviyesine çıktı. 4 haftalık ortalama ise 262.75 bin 

oldu. Atlanta FED Başkanı Lockhart, Çin’deki yavaşlama ile piyasa oynaklığının ABD ekonomisinde yarattığı risklerin bastırıldığını ve Aralık toplantısında bir faiz 

artırımı için nedenlerin güçlenmeye devam ettiğini belirtti. Günün en önemli verisi olan tarım dışı istihdam verisi FED’in normalleşmeye başlaması adına çok 

kritik bir veri olarak takip edilecek. 

 
EURO BÖLGESİ 

Faiz oranlarını sabit tutan İngiltere Merkez Bankası(BOE), enflasyon ve büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Karar sonrası faiz oranlarının kademeli bir 

şekilde yükseleceğini söyleyen BOE Başkanı Carney, yurt içi talepteki esnekliğe dikkat çekti ve büyümenin gelecek yıl ortasında toparlanabileceğini belirtti. 

Ayrıca çekirdek enflasyonun beklenenden zayıf olduğunu söyleyen Carney, global risklerin artması halinde gerekirse faizleri düşürebileceklerini de iletti. 

Carney’nin açıklamaları sonrasında İngiliz Sterlini tüm majör paritelere karşı değer kaybetti.  

 
ASYA 

Bu sabah açıklamalarda bulunan Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda, petrol fiyatlarının etkisi azaldığında %2’deki enflasyon hedefine doğru hızlanma 

yaşanmasını beklediğini, ancak söz konusu hedefe 2016 mâli yılının ikinci yarısında ulaşılabileceğini belirtti. Enflasyon hedefinin başarılmasını petrol fiyatlarının 

gelişimine bağlayan Kuroda, söz konusu hedefe ulaşma konusunda kararlı duruş sergilerken, hedef doğrultusunda genişlemeci politika duruşunun korunacağı 

sinyallerini canlı tutmakta. 
 

EMTİA 

OPEC'in aralık ayı toplantısında grup dışındaki ülkelerin üretim azaltmasına gitmemesi durumunda kendisinin de petrol tedarikini düşürmeyecği iddia edildi.  

Iran ve Irak'ın petrol ihracatını artırmaya başladığı bir dönemde, başta Suudi Arabistan olmak üzere OPEC üreticilerinin kapsamlı politika değişikliğine 

gitmesinin zor olduguna dikkat çekiliyor. Brent Petrol, gerileyişini 3. güne taşırken 48.00’a yakın seyretmekte.  

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

12:30 Eylül Sanayi Üretimi(Aylık) -%0,1 %1,0

16:30 Ekim Tarım Dışı İstihdam 180BİN 142BİN

16:30 Ekim İşsizlik Oranı %5,1 %5,1

16:30 Ekim Saatlik Kazançlar($ Değişim) %0,2 %0,00

16:30 Ekim İşsizlik Oranı  ● %7,1

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye için 'Ülke Görünüm Raporu'nu açıklayacak. *Bloomberg, **Matriks  



EUR/USD: 1.0890  Seviyesinden Direnç Görmekte. 

Almanya'da dün gelen fabrika siparişlerinin 3. ayda da üst 

üste azaldığını izledik. Avrupa Merkez Bankası(ECB) dün 

yayınladığı raporda Çin'deki düşük büyüme hızının hane 

halkı güvenini düşürdüğünü ve Euro Bölgesi'ne olan 

sermaye akımlarının azaldığını söyleyerek ekonomideki 

risklere dikkat çekti. ECB, yüksek Euro ve düşük petrol 

fiyatlarının enflasyonda aşağı yönlü baskıyı arttırdığını 

belirtirken küresel ekonomideki risklere rağmen ekonomik 

toparlanmanın ilerlediğini kaydetti. ABD tarafına 

baktığımızda ise haftalık işsizlik başvuruları 12 binlik bir 

artışla 5 haftanın en yüksek seviyesine çıkarak olumsuz bir 

veriye işaret etti. Bu sabah Almanya’dan beklentilerin 

altında daralmayı işaret eden sanayi üeretimi veriyle birlikte 

paritedeki satış baskısı artmakta. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; düşüş kanalındaki 

hareketine devam eden paritede 1,0890'ın altında 1,0810 

ve arkasından 1,0720 destekleri izlenebilir. Olası tepki 

alımlarında 1,09'un üstüne çıkılması halinde 1,0950 ve 1,10 

direncine kadar yükseliş devam edebilir. 



USD/TRY: Düşüş Kanalında Fiyat Boşluğunu Kapama Çabasında! 

Dolar’ın gelişmekte olan para birimleri üzerindeki 

baskınlığı ile yurtiçi tahvil faizlerinin çift haneli 

rakamlara çıkması Dolar kurundaki yükselişi 

desteklerken; akşam üzeri haftalık işsizlik 

başvuruları 12 binlik bir artışla 5 haftanın en yüksek 

seviyesine çıktı. Verinin ardından parite 2.86’nın 

altına sarktı. Bugün ABD'den açıklanacak tarım dışı 

istihdam verisi yurtiçi piyasalar fiyatlamasında 

belirleyici olabilir.  

 

Teknik olarak incelendiğinde; düşüş kanalındaki 

hareketine devam eden parite, 2,8670 desteğinin 

altında 2,8430 ve 2,8280 seviyesine doğru düşüşler 

yaşanabilecekken; 2,8760 direncinin üzerinde 2,89 

ve 2,9060 seviyesi test edilebilir. 



XAU/USD: 1104 Seviyesinden Destek Bulmakta. 

ABD tarafına baktığımızda dün açıklanan haftalık 

işsizlik başvuruları 12 binlik bir artışla 5 haftanın en 

yüksek seviyesine çıkarak olumsuz bir veriye işaret 

etti. FED'in Aralık ayı faiz artırımı ihtimallerini 

fiyatlayan altın için satıcılı seyrin devam ettiğini 

gördük. Son 1 ayın en düşük seviyelerine yakın işlem 

gören sarı metalde son 1 haftadır yaşanan değer 

kaybı yaklaşık %3'e yakın ve dün günlük kapanışını 

1103 seviyesinden gerçekleştirdi. Bugün ise, tarım 

dışı istihdam verisinde beklenti 180K olması yönünde. 

Geçtiğimiz döneme göre olumlu bir beklenti var. 

Ayrıca ortalama saatlik kazançların da yüzde 0.2 

artması beklenmekte.  

 

Teknik olarak incelendiğinde; 1104 seviyesinden 

destek bulan sarı metalde, yükselişin devamı halinde 

1120 ve 1142 dirençlerine doğru ataklar gözlenebilir. 

1100 desteğinin aşağı yönlü geçilmesi halinde ise, 

1085'e doğru geri çekilmeler gözlenebilir.  



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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