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FOREX GÖRÜNÜM 

TÜRKİYE 

• Reel efektif döviz kuru endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre TÜFE bazında değer kaybederek 95,22'den 90,95'e geriledi.  

• IMF, Türkiye'nin 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin büyüme beklentilerini sırasıyla yüzde 3 ve yüzde 2.9'a düşürdü. 

 

ABD / KANADA 

• ABD’de dış ticaret dengesi Ağustos ayında beklentilerin hafif üzerinde 48.33 milyar dolar açık verdi. 

• San Francisco FED Başkanı Williams, faiz artırımının piyasalar için tamamen bir sürpriz olmaması için, FED’in faiz artırımının zamanlaması 

konusunda piyasalarla iletişim içinde olması gerektiğini belirtti ve bu yıl bitmeden faiz artırımının uygun olacağı görüşünü tekrarladı.  

• Kanada’da dış ticaret dengesi Ağustos ayında 2.53 milyar Kanada Doları açık verdi (beklenti: -1.20 myr Kanada Doları). 

• IMF, ABD’nin bu yılki büyüme beklentisini yüzde 0.1 artırarak, %2.6’ya yükseltti. 
 

EURO BÖLGESİ 

• Almanya fabrika siparişleri Ağustos ayında  %0.5’lik artış beklentisine karşın %1.8 azalış gösterdi. Verinin paritede pek bir etkisi olmazken 

Dolar’daki zayıflama EURUSD’yi yukarı doğru itmekte.  

• IMF, Euro Bölgesi için 2015 büyüme beklentisini değiştirmeyerek yüzde 1,5'ta bırakırken, 2016 büyüme beklentisini 0.1 puan düşürerek yüzde 

1.6'ya çekti. İngiltere'nin 2015 büyüme tahmini ise %2.5'e yükseltildi. 
 

ASYA / PASİFİK 

• Japonya Merkez Bankası (BOJ), bugünkü politika toplantısında gerek gösterge faiz oranında (%0,00-0,10), gerekse de parasal tabanın yıllık 

80 trilyon yen artırılması programında değişikliğe gitmedi. Akabinde Yen’deki değerlenmeyle birlikte USDJPY paritesi 119.60’lı seviyelere kadar 

sarkmış durumda. 

• IMF, Çin'in 2015 ve 2016 büyüme tahminlerini değiştirmeyerek sırasıyla yüzde 6.8'de ve yüzde 6.3'te bıraktı. 
 

EMTİA 

Petrol, ABD sektör verisinin ülkede stokların gerilediğini göstermesi ile birlikte 6 aya yakın bir sürenin en uzun süreli rallisini yapmaya hazırlanıyor. 

Dün %5 yükselen Brent, bugün de %1’n üzerine çıkıp 52.50’li seviyelerde seyretmekte. 

 

*IMF, küresel ekonomi için 2015 büyüme beklentisini 0.2 puan düşürerek 3.1'e çekti ve 2016 büyüme beklentisini ise 0.2 puan düşürerek yüzde 

3.6'ya indirdi. 



EUR/USD: Üçgen Üst bandından Direnç Görmekte! 

Euro Bölgesi'nde, Çin'den gelen talebin düşmesi ve 

son dönemde Volkswagen krizinin baş göstermesi 

nedeniyle Almanya'da fabrika siparişlerinin 

beklentilerin altında kaldığını izledik. Euro 

Bölgesi'nde perakende satış verileri ise beklentilerin 

üzerinde gerçekleşti. Fed'in faiz artırım 

beklentilerinin azalmasının piyasadaki etkilerinin 

sürmesi Dolar  Endeksi’nde düşüşlere neden 

olmaktadır. Bununla  birlikte paritede 1.13’e doğru 

yükselişler görülmekte. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; azalan üçgen 

formasyonunda sıkışmakta olan paritede 1,1260 

seviyesi oldukça önemlidir. 1,1260'ın altında 1,12 

desteğine doğru geri çekilme görülebilecekken; 

yukarı yönlü hareketlerde 1,13 ve 1,1350 seviyeleri 

test edilebilir. 

 



USD/TRY: 2.9360 Seviyesinin Altında Satış Baskısı Artabilir! 

Son dönemde TCMB Başkanı Erdem Başçı'nın ifade 

ettiği reel efektif kur endeksinde düşüşün devam 

ettiğini görüyoruz. Reel efektif kurun düşmesi TL'deki 

zayıflığı işaret etse de dün Hazine'nin düzenlediği 3 

ayrı ihaleye de yüksek talep gelmesi düşük TL'de 

talebin artmasına sebep oldu. Hem talebin artması 

hem de gelişen ülke para birimlerinin dolara karşı 

değer kazanmasıyla birlikte kurda sert satış görüldü. 

 

Teknik olarak incelendiğinde;  kısa vadeli düşüş 

kanalına giren parite,  2.9850 güçlü desteğini kırarak 

2,94’e doğru geri çekilmiş durumda. 50 günlük 

ortalamasının bulunduğu 2.9360 kritik seviyesinin de 

altına geçilirse eğer  2.90 seviyesi test 

edilebilecekken; yukarıda ise 2,9750 seviyesi  takip 

edilebilir. 



XAU/USD: 1153 Direnci Test Edilmekte! 

Fed'in faiz artırım beklentilerinin azalmasının 

piyasadaki etkilerinin sürmesi Dolar Endeksi’nde 

düşüşlere neden olmaktadır. ABD'de Ağustos 

ayında ticaret açığı güçlü dolar ve zayıf global 

ekonomilerden dolayı 5 ayın en yüksek seviyesine 

doğru açıldı. Dün yaptığı açıklamada düşük 

verimlilik ve piyasada deflasyonist baskının devam 

edeceğini söyleyen IMF, destekleyici para 

politikalarının sürdürülmesini istedi. Tüm bu veri ve 

açıklamaların da etkisiyle Altın 1150’nin üzerinde 

seyretmektedir. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; 1153 direncine 

yükselen Altın fiyatlarında bu seviyenin üzerinde 

alım hareketleri, 1157 ve arkasından 200 günlük 

ortalamanın bulunduğu 1168 direncinde takip 

edilebilir. Aşağıda ise 1141'in altında 1133 

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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