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FOREX GÖRÜNÜM 

TÜRKİYE 

Geçtiğimiz Cuma günü açıklanan zayıf tarım dışı istihdam verisi sonrası düşüş trendine giren USDTRY paritesi dün 2.91’li seviyelere kadar geriledi. Türk 

Lirası, gelişmekte olan para birimleri içinde Dolar’a karşı %1.04 değer kazanarak en çok güçlenen yedinci para birimi oldu. Günlük bazda en yüksek 

performans ise %3.64’lük değer kazancıyla Malezya Ringiti’nde gerçekleşti. 

 

ABD / KANADA 

ABD gündeminin veri akışı açısından sakin bir gün geçirdiği günde Almanya’dan gelen sanayi üretimi datasının beklentileri karşılayamaması, EURUSD 

paritesini bir miktar zayıflatırken; oldukça yatay bir seyir izleyen Dolar Endeksi’nde sınırlı da olsa değer kazancı yarattığını gözlemledik. 

 

EURO BÖLGESİ 

• Almanya’da Ağustos ayı cari işlemler fazlası beklentilerin altında kalarak 12.3 milyar euro oldu (beklenti: 16.7 milyar euro). 

• İngiltere’de sanayi üretimi Ağustos ayında beklentileri aşarak %1 artış gösterdi (beklenti: %0.2). 

 

ASYA / PASİFİK 

Japonya’da makine siparişleri Ağustos ayında %5.7 azalarak  düşüş sürecini sürdürürken, cari işlemler dengesi beklentilerin üzerinde 1.653 milyar yen fazla 

verdi. 

 

EMTİA 

ABD’de DOE petrol stokları haftalık bazda 3.1 milyon varil artış göstererek 461 milyon varil düzeyine yükseldi. Ancak verinin piyasa beklentisi altında 

kalması Brent petroldeki satış baskısının önüne geçemedi. 

 

8 Ekim Perşembe

Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti* Önceki*

10:00 Ağustos Sanayi Üretimi(Aylık) %0,8 -%1,5

14:00 Ekim BOE Faiz Kararı %0,50 %0,50

15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları 272BİN 277BİN

**20:00 → ABD Minneapolis FED Başkanı Narayana Kocherlakota, konuşma yapacak.

**20:00 → ABD San Francisco FED Başkanı John Williams, Washington'da konuşma yapacak.

**21:00 → ABD Merkez Bankası (FED), 16-17 Eylül tarihli toplantı tutanaklarını açıklayacak.

**16:30 → ABD St. Louis FED Başkanı James Bullard, konuşma yapacak.

*Bloomberg, **Foreks 



EUR/USD: Azalan Üçgende Sıkışmakta! 

Bir önceki gün fabrika siparişleri, dün de sanayi 

üretimi verilerinin beklentilerin altında kalması 

büyüme kanadında Euro Bölgesi'ne olumsuz 

yansıyabilir. Sabah da beklentileri karşılayamayan 

dış ticaret dengesinin pariteye pek bir etkisi 

olmamamıştır. ABD'nin faiz artırım olasılığının 

piyasalarda sorgulanması pariteyi yukarıda tutmaya 

devam etmektedir.  

  

Teknik olarak incelendiğinde; 1,1260 seviyesi 

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

doğru geri çekilme görülebilir. Yukarıda ise tekrar 

1,1260 direncinin üzerinde önce 1,13 ve arkasından 

1,1350 seviyesi test edilebilir. 

 

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

EURUSD 1.1248 # 1.1242 1.1148 -0.84% 52.40 18.99 1.0844 1.1452 33% 22%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD

Kısa Vade Direnç3 1.1353

Uzun Vade Direnç 2 1.1318

Periyod Direnç 1 1.1281

1 Gün % PİVOT 1.1246

5 Gün % Destek 1 1.1209

Aylık % Destek 2 1.1174

2015 Destek 3 1.1137-7.01

0.08

0.50

 %Değişim

0.61



USD/TRY: 50 Günlük Ortalamasından Destek Almakta! 

Düşük gelen ABD verilerinin ardından piyasanın 

FED’in faiz artırım ihtimalini daha da erteleyebileceği 

beklentileri ve S&P’nin Türkiye için 2015 büyüme 

beklentisini yukarı yönlü revize etmesinin de etkisiyle 

parite dün 2.9150 ile 1 Eylül’den bu yana en düşük 

seviyesini gördü. Tahvil faizlerindeki düşüş de kurun 

aşağı yönlü gidişini desteklemeye devam etmektedir. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; aşağı yönlü trendine 

devam eden parite, 2,9360'ın aşağısında 2,9170 ve 

2,9060 desteğine kadar düşüş görülebilecekken;  

Yukarı yönlü hareketlerde 2,9500 direncinin üzerinde 

2,97 ve 2,98 seviyeleri test edilebilir. 

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 2.9408 # 3.0139 2.6749 -11.25% 39.66 36.13 2.6683 3.1395 85% 90%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD

Kısa Vade Direnç3 3.0171

Uzun Vade Direnç 2 2.9931

Periyod Direnç 1 2.9637

1 Gün % PİVOT 2.9397

5 Gün % Destek 1 2.9103

Aylık % Destek 2 2.8863

2015 Destek 3 2.8569-20.50

-0.16

3.00

 %Değişim

2.27



XAU/USD: 1153’ten Direnç Görmekte! 

Beklentileri karşılayamayan istihdam, imalât ve PMI 

verilerinin ardından ABD'nin faiz artırım olasılığının 

piyasalarda sorgulanması, sarı metali  yukarıda 

tutmaya devam etmektedir. Bu kapsamda Altın 

yukarı yönlü denemelerine devam etmiş olsa da, 

1153 seviyesi üzerinde kalıcı olamadı ve bu 

noktadan gelen kar satışlarıyla beraber yeniden 

aşağı yönlü hareket gösterdi. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; 1153 direncine 

yükselen altın fiyatları bu seviyeden gördüğü 

dirençle 1142’nin altına sarkmış durumda. Aşağıda 

1142‘nin altında 1133 desteğine kadar geri çekilme 

gözlemlenebilecekken; 1153‘ün üzerinde 1157 ve  

1168 direnci takip edilebilir 

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1142.69 # 1129.88 1177.67 4.23% 55.28 16.67 1081.75 1158.43 28% 9%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD

Kısa Vade Direnç3 1164.18

Uzun Vade Direnç 2 1158.97

Periyod Direnç 1 1152.42

1 Gün % PİVOT 1147.21

5 Gün % Destek 1 1140.66

Aylık % Destek 2 1135.45

2015 Destek 3 1128.90-3.82

-0.29

2.44

 %Değişim

1.68



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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