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FOREX GÖRÜNÜM 

TÜRKİYE 

Sanayi üretimi Ağustos ayında takvim ve mevsim etkisinden arındırılmış olarak yıllık bazda %7.2 oranında artış kaydetti ve piyasa tahminlerini sert bir 

şekilde geride bıraktı. Veri sonrası USDTRY paritesinde önemli bir hareketlenme görünmezken, parite öğleden sonra 1.91’li seviyeleri test etti ve FED 

tuttanaklarının ardından 2.90’ın altını gördü. 

 

ABD / KANADA 

• ABD’de işsizilik başvuruları, geçtiğimiz hafta 13 bin azalışla 263 bin düzeyine gerileyerek Temmuz ortasından bu yana en düşük seviyesini gördü 

(beklenti: 274 bin).  

• Dün gece açıklanan FED tutanaklarına bakıldığında, son toplantıda enflasyon ve global büyümedeki zayıflamadan kaynaklı çekincelerle faiz artırımının 

yapılmadığı görülmekte. Bir çok üye 2015'te faiz artışı beklese de ekonomik görünümün daha netleştiğini görmek için ihtiyatlı olmayı tercih etmekteler. 

Minneapolis FED Başkanı Kocherlakota ise dün yaptığı konuşmasında genç nüfustaki işsizlik ve zayıf enflasyon görünümüne atıfta bulunarak faiz 

artırımının aksine, genişlemeci politikaların sürdürülmesi gerektiğini ifade etti. Tutanakların ardından özellikle gelişmekte olan ülke para birimleri Dolar 

karşısında sert yükselirken, EURUSD paritesi 1.13’lü seviyeleri test etti. 

 

EURO BÖLGESİ 

• İngiltere Merkez Bankası (BOE), piyasa beklentisine paralel şekilde politika faizini %0.50 düzeyinde sabit bıraktı. 

• Avrupa Merkez Bankası (ECB), dün açıklanan 2-3 Eylül toplantısına ait tutanaklarda, petrol fiyatlarındaki düşüş ve Çin kaynaklı sorunların enflasyon 

hedefine ulaşma yolunda belirsizlik yarattığını ve mevcut durumun orta vadeli görünüm üzerinde kalıcı bir etki yaratıp yaratmadığı konusunun daha iyi 

analiz edilebilmesi için bir süre daha beklenmesi gerektiği ifade edilmekte. 

 

ASYA / PASİFİK 

FED tutanakları sonrası gelişmekte olan ülke para birimleri Dolar karşısında sert yükselişler kaydetti. Endonezya Rupisi %3.29 ve Malezya Ringiti %2.82 

değer kazanarak en çok güçlenen para birimleri oldu. 

 

EMTİA 

FED tutanaklarından gelen temkinli söylemler bir süredir satış baskısı altında olan emtia fiyatlarına da olumlu yansıdı. Brent petrol, açıklamaların ardından 

yükselişe geçerken, Altın ve Gümüş de bugün itibariyle primlenmekte. 

 

9 Ekim Cuma

Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti* Önceki*

15:30 Eylül İşsizlik Oranı  ● %7,0

**20:30 → ABD Chicago FED Başkanı Charles Evans, Wisconsin'de konuşma yapacak.

**16:10 → ABD Atlanta FED Başkanı Dennis Lockhart, New York'ta konuşma yapacak.

*Bloomberg, **Foreks 



EUR/USD: 1.1330’dan direnç Görmekte! 

Almanya'da fabrika siparişlerinin düşmesi ve sanayi 

üretiminin gerilemesinin ardından dün ihracat verileri de 

beklentilerin altında kaldı. Almanya ihracatının 2009'dan beri 

en büyük gerilemeyi göstermesi Avrupa'da büyüme 

endişelerini arttırdı. Avrupa Merkez Bankası Para Politikası 

toplantı tutanakları dün yayınlandı. Tutanaklarda aşağı yönlü 

enflasyon risklerine dikkat çekilirken, Çin ve ABD kaynaklı 

belirsizliklerin yüksek olmasının büyümeyi olumsuz etkilediği 

belirtildi. Önlem olarak Aralık'ta düşük likiditeye karşı önden 

yüklemeli varlık alımı yapılabilir.  Fed tutanaklarında ise, Çin 

ve enflasyon kaynaklı  aşağı yönlü risklerde görülen artışın 

Eylül'de faiz artışı olmamasına yol açtığı belirtildi. Çoğu üye 

bu yıl hala faiz artışı beklese de, ekonomik görünümde 

risklerin arttığına ve ihtiyatlı davranılması gerekliliğine vurgu 

yapıldı.  

  

Teknik olarak incelendiğinde; Üçgeni kırdıktan sonra 

1,1330’dan direnç gören parite 1,1260 desteğine doğru geri 

çekilmekte. Bu seviyenin geçilmesiyle birlikte 1.1245 test 

edilebilecekken; yukarıda ise tekrar 1,1310 direncinin 

üzerinde önce 1,1350 ve arkasından 1,1390 seviyesi test 

edilebilir. 

 

Kısa Vade Direnç3 1.1401

Uzun Vade Direnç 2 1.1358

Periyod Direnç 1 1.1320

1 Gün % PİVOT 1.1277

5 Gün % Destek 1 1.1239

Aylık % Destek 2 1.1196

2015 Destek 3 1.1158-6.57

0.20

0.79

 %Değişim

1.30

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

EURUSD 1.1305 # 1.1242 1.1144 -0.87% 56.44 19.84 1.0860 1.1452 35% 24%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



USD/TRY: 2.90’ın Altındaki  Kapanışlar Satış Baskısını Artırabilir! 

Fed tutanaklarında belirtilen enflasyondaki aşağı 

yönlü baskı ve global büyüme riskleri, faiz artırımının 

ertelenmesindeki en önemli faktörler olarak göze 

çarpmakta.  Fed tutanakları Dolar’da değer kaybına 

neden olurken, gelişmekte olan ülke para birimleri 

%4’lere varan değer kazançlarına ulaştı. Kur ise 

tutanaklardan sonra 2.8905’e kadar inerek Ağustos 

20’den bu yana en düşük seviyesine geriledi. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; Düşüş trendinde 

hareketini devam ettiren parite, 2,90'ın altında 

2.8905’e kadar sarktı.  Buradan aldığı destekle 

tekrar 2.9060’a doğru ivmelendi ve 2,9060 direncinin 

üzerinde 2,9170 ve 2,9360 seviyeleri test edilebilir. 

Trendin devam etmesiyle 2,8760 desteği güçlü 

destek olarak izlenebilir. 

 

Kısa Vade Direnç3 2.9797

Uzun Vade Direnç 2 2.9645

Periyod Direnç 1 2.9374

1 Gün % PİVOT 2.9222

5 Gün % Destek 1 2.8951

Aylık % Destek 2 2.8799

2015 Destek 3 2.8528-19.44

0.34

3.15

 %Değişim

4.58

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 2.8985 # 3.0051 2.6775 -10.90% 32.50 35.93 2.6815 3.1335 80% 87%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



XAU/USD:1153’ün Üzerinde Alımlar Artabilir! 

Fed tutanaklarının açıklanmasından sonra FED’in 

2015’te dahi faiz artırımı yapmayabileceği algısıyla 

birlikte Dolar gün boyu değer kaybederken, Altın da 

1151’e kadar yükseldi. Bugün önemli bir veri akışı 

bulunmamakla beraber; Fed üyelerinden 

Lockhart'ın ve Evans'ın konuşmaları izlenecektir. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; Daralan üçgen 

içerisinde kalmaya devam eden Altın, üçgenin üst 

bandını test ediyor. Bandın kırılma durumları kısa 

vadeli trendin güçlenebilmesi adına önemli. 

1142'nin üzerinde önce 1153 ve arkasından 1157 

direnci takip edilebilecekken;  1142'nin altında 1133 

desteğine kadar geri çekilme gözlemlenebilir. 

 

Kısa Vade Direnç3 1164.36

Uzun Vade Direnç 2 1157.32

Periyod Direnç 1 1150.75

1 Gün % PİVOT 1143.71

5 Gün % Destek 1 1137.14

Aylık % Destek 2 1130.10

2015 Destek 3 1123.53-3.51

0.18

0.67

 %Değişim

3.94

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1146.33 # 1131.87 1177.46 4.03% 56.85 16.50 1081.49 1159.15 30% 10%

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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