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FOREX GÖRÜNÜM 

TÜRKİYE 

 

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Temmuz ayında bir önceki aya göre %1.5 azalırken, takvim etkisinden arındırılmış sanayi 

üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %0.3 artış gösterdi. Verinin Türk Lirası üzerinde negatif bir etki yaratmadığı görülürken, USDTRY paritesi 

kapanışını Dolar Endeksi’ndeki geri çekilmenin de etkisiyle 3.0111’den yaptı. 
 

ABD 

Dün ABD tarafında önemli bir veri akışı bulunmazken FED toplantısı öncesi Dolar’daki satış baskısı devam etti. Gün içinde en yüksek 96.44 

seviyesini gören Dolar Endeksi, kapanışını 95.99 seviyesinden yaptı. 
 

EURO BÖLGESİ 

• Almanya’da Temmuz ayı cari işlemler dengesi, beklentilere oldukça yakın bir şekilde 23.4 milyar euro fazla vererek 1971 yılından bu yana 

görülen en yüksek seviyeye çıktı. 

• Euro Bölgesi, 2.çeyrekte %0.4 büyüyerek piyasa beklentisinden olumlu bir performans sergilerken, EURUSD paritesi gün sonunda 1.12 

seviyesini aşmayı başardı. Ancak bu sabah itibariyle paritede satış baskısı hakim durumda. 

 
ASYA/PASİFİK 

• Japonya’da tüketici güveni Ağustos ayında beklentileri aşarak 41.7’ye yükseldi (beklenti: 40.5 / önceki:40.3). Makine aksamı siparişlerinde ise 

hızlı bir düşüş yaşandı. Öncü verilerle Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre %16.5 azalan siparişler, aylık bazda %17.6  geriledi. 

• Avustralya’da konut kredileri finansmanı Temmuz ayında %0.3 artış gösterirken, Eylül ayı Westpac tüketici güveni 99.5’ten 93.9’a geriledi. 

 

EMTİA 

• Petrol fiyatları; emtia, hisse senetleri ve gelişmekte olan ülke para birimlerindeki yükselişlerle birlikte bir haftanın en düşük seviyesinden 

toparlanmakta. Brent petrol 49.81 dolardan işlem görmekte iken, Batı Teksas tipi ham petrol 45.99 seviyesinde. 

• Çin hükümetinden gelen teşvik haberleriyle birlikte Altın’a bir miktar tepki alımı gelse de, FED'in faiz artırım olasılığı yükseliş denemelerini 

sınırlandırmakta.  Bu sabah itibariyle değerli metal, 1115-1125 bandındaki hareketine devam etmekte. 

9 Eylül Çarşamba

Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti* Önceki*

11:30 Temmuz Sanayi Üretimi(Aylık) %0,1 -%0,4

14:00 Eylül MBA Mortgage Başvuruları  ● %11,3

*bloomberg 



EUR/USD: 1.12 Seviyesinin Altında Satış Baskısı Gelmekte! 

EUR/USD paritesi, dün sabah saatlerinde Çin’den 

beklentilerden iyi fakat negatif artışın geldiği ithalât 

ihracat verilerinin de etkisiyle 1,12 seviyesinin üzerine 

çıktı.  Gün içinde Almanya, 23.4 milyar Euro ile verinin 

tutulmaya başlandığı 1971’den bu yana en yüksek 

aylık cari fazlayı verdi. Euro Bölgesi büyüme verileri 

beklentilerin üzerinde geldi. Çeyreklik bazda Euro 

Bölgesi üye ülkelerinde negatif büyüyen ülke 

olmaması dikkat çekti. Olumlu cari açık ve büyüme 

verisine rağmen EUR/USD 1,12 seviyesinden 1,1150 

seviyesine doğru ivme kaybetti.  

 

Teknik olarak incelendiğinde; Dolar endeksi 95 - 96 

seviyesi arasında yatay ve şu an paritenin yönünü 

belirleyici güçte değil. 20 günlük ortalamasından 

gördüğü dirençle 1.1150 seviyesine kadar sarkmış 

durumda. Düşüş hareketinin devamı halinde parite 

1,1080 seviyesine kadar geri çekilebilecekken; yukarı 

yönlü gidişlerde ise 1.1220 seviyesi izlenebilir. 

Kısa Vade Direnç3 1.1302

Uzun Vade Direnç 2 1.1266

Periyod Direnç 1 1.1225

1 Gün % PİVOT 1.1189

5 Gün % Destek 1 1.1148

Aylık % Destek 2 1.1112

2015 Destek 3 1.1071-7.82

-0.27

-0.72

 %Değişim

1.17

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

EURUSD 1.1153 # 1.1212 1.1257 0.40% 49.21 23.09 1.0799 1.1411 27% 20%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



USD/TRY: Aşırı Alım Sonrası Düzeltme Gelmekte! 

USDTRY tarafında gün içinde 3.01 - 3.03 bandında 

işlemlerin sürdüğünü gördük. ABD tarafından önemli 

veri akışının olmadığı günde Türkiye Sanayi Üretimi 

verisi takip edildi. Geçen aya göre %1.5 gerileyen 

Sanayi Üretimi %0.3 olarak gerçekleşti. Sanayi 

üretimindeki düşüşün istihdam ve büyüme üzerinde 

oldukça risk oluşturduğu söylenebilir. TL için 

olumsuz olan veriye rağmen paritede düşüş devam 

ederken, Asya seansında Çin’den gelen teşvik 

haberleri sonrası parite 3.00’ün altına geriledi. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; 3.05 seviyesinden 

geçen kanal direncimizin geçilememesi sonrası 

2.9920 desteğine doğru geri çekiliyor. Geri 

çekilmenin devamında ve 2.9920 seviyesi altında 

2.95 ve 2.90 destekleri izlenebilir. 2.9920 desteğinin 

çalışmasıyla görülebilecek yükselişte ise 3.005 ve 

3.0225 direnç oluşturabilir. 
 

Kısa Vade Direnç3 3.0600

Uzun Vade Direnç 2 3.0478

Periyod Direnç 1 3.0268

1 Gün % PİVOT 3.0146

5 Gün % Destek 1 2.9936

Aylık % Destek 2 2.9814

2015 Destek 3 2.9604-21.89

0.47

-1.57

 %Değişim

-7.02

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 2.9915 # 2.9284 2.6005 -11.20% 68.47 66.05 2.5552 3.0136 94% 96%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



XAU/USD: 1125’i Aşmakta Zorlanıyor! 

FED'in faiz artırım olasılığına paralel Altın’daki satış 

eğilimi devam etmekte. Küresel büyüme 

endişelerinin altında fiziki talep yaratmaması ve 

ABD'de Ağustos ayı datalarının güçlü gelmesi sarı 

metalde aşağı yönlü baskıyı artırmakta. Fakat henüz 

net bir şekilde Dolar baskısının oluşmaması ons 

altının desteklerinde tutunarak zaman zaman tepki 

yükselişlerinin görülmesine vesile olmakta. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; kısa vadeli 

ortalamalarının aşağısında 1124-1116 bandında 

hareket eden Altın’da 1115 desteğinin kırılmasıyla 

birlikte  1100 ve 1087 seviyesine kadar güçlü satışlar 

görülebilir. Altının 1125 güçlü direncini kırması 

halinde ise 1143 direnci test edilebilir. 

.  

Kısa Vade Direnç3 1135.46

Uzun Vade Direnç 2 1131.13

Periyod Direnç 1 1127.40

1 Gün % PİVOT 1123.07

5 Gün % Destek 1 1119.34

Aylık % Destek 2 1115.01

2015 Destek 3 1111.28-5.49

-0.08

-1.09

 %Değişim

1.44

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1123.34 # 1130.42 1184.98 4.83% 47.84 18.42 1071.60 1197.84 20% 6%

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. 
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