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FOREX GÖRÜNÜM 

TÜRKİYE 

• Haftanın son işlem gününde 2.86’lı seviyelerden başlayan USDTRY paritesi, ABD’den gelen güçlü tarım dışı istihdam verisi sonrası 2.93’ün üzerini gördü. Bu sabah 

itibariyle ise Türk Lirası, Dolar karşısında %0.07 primle seyretmekte. 

• Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan verilere göre takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %2.8 oranında 

artarken, arındırılmamış verilerle sanayi üretimi ise yıllık %7.9 oranında azalış kaydetti. 

• S&P, Türkiye'nin notunu teyit ederken görünümü negatifte bıraktı. Böylelikle herhangi bir değişikliğe gitmemiş oldu. S&P'nin yaptığı açıklamada küresel ekonomideki 

belirsizliklerin ve Fed'in faiz artırımının Türkiye'de reel faizleri artırabileceğini söyledi. Ayrıca Türk ekonomisinin yılın ilk yarısında güçlü talepten kaynaklanan iyi bir 

büyüme gerçekleştirdiği vurgulanırken; yılın ikinci yarısında seçim belirsizliğine ilişkin risklerin ekonomide yavaşlama yaratabileceğinden büyümede bir baskı 

görülebileceğinin altını çizdi. Petrol fiyatlarındaki düşüşün devam etmesinin Türkiye'nin Orta Doğu'ya yaptığı ihracatı sınırladığı belirtilirken ancak bunun ithalata 

dayalı Türkiye ekonomissinde cari açığı iyileştirdiği kaydedildi. 

 

ABD 

• Geçtiğimiz haftanın en önemli verisi olarak öne çıkan tarım dışı istihdam değişimi, 271 bin artışa işaret ederek beklentilerin oldukça üzerinde bir rakama 

ulaştı. İşsizlik oranı %5.1’den %5’e gerilerken, ortalama saatlik ücret artışı ise yıllık %2.5 ile 2009'dan beri en yüksek seviyesini gördü. Veri sonrası Dolar 

Endeksi’nde sert yükselişler gözlenirken, özellikle gelişmekte olan ülke para birimlerinde yüksek değer kayıpları meydana geldi. 

• Bugün 19:00’da FOMC’de oy hakkı bulunmayan Boston FED Başkanı Rosengren’in konuşması takip edilecek.  
 

EURO BÖLGESİ 

• İngiltere’de sanayi üretimi Eylül ayında %0.2 daralırken, imalat sektörü üretimi %0.8 artış gösterdi.  

• ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası 1.07’li seviyelere gerileyen EURUSD hareketi, Dolar Endeksi’ni yeniden 100 seviyesine yaklaştırmış durumda. 

• Bugün 17:00’da Eurogroup toplantısı başlayacak. 

 
ASYA / PASİFİK 

Hafta sonu açıklanan verilere göre dünyanın en büyük ikinci ekonomisi durumundaki Çin’de ihracat Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre %6.9 

azalırken, ithalat da geçen yılın aynı dönemine göre  %18.8 geriledi. Verilerin altıncı haftada da zayıf gelmesinin, yeni parasal teşvik beklentilerini gündeme 

getirmesiyle birlikte diğer bölge para birimlerinde de Dolar’a karşı değer kayıpları olduğu görülmekte. 

 
EMTİA 

ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası maruz kaldığı satış baskısı ile düşüş hareketini sekizinci güne taşıyan Altın,  yaklaşık üç ayın en düşük seviyesini 

gördükten sonra bu sabah itibariyle bir miktar tepki yükselişi ile toparlanarak 1093 seviyesinden işlem görmekte. 



EUR/USD:1.0740 Seviyesinden Destek Bulmakta. 

Almanya'da fabrika siparişlerinde görülen azalmanın 

ardından sanayi üretim rakamlarının düşmeye devam 

ettiğini gördük. Piyasaların merakla beklediği ABD 

tarım dışı istihdam verisi beklentilerin oldukça 

üzerinde 271 bin olarak açıklanırken; bir önceki veri 

ise 142 binden 137 bine revize edildi. İşsizlik oranı 

yüzde 5.1'den yüzde 5,0'e düşerken; saatlik ortalama 

kazançların da beklentilerin üzerinde arttığını gördük. 

Gelen olumlu veriler sonrası piyasalarda Fed'in Aralık 

ayında faiz artırım beklentisi artarken parite 1.07’lere 

kadar geriledi. Bu sabah açıklanan Almanya dış 

ticaret dengesi de  beklentilerin altında geldi. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; parite oldukça önemli 

bir seviye olan 1,07 desteğine kadar düşüş 

kaydettikten sonra 1.0740’ta destek oluşturmuş 

durumda. 1,07'nin altında 1,0660 ve 1,06'ya kadar 

düşüşler görülebilecekken; 1,07'nin üstünde 

kaldığımız sürece parite, 1.08 ve arkasından 1.0860'a 

gitmek isteyebilir. 
  
 

Kısa Vade Direnç3 1.1041

Uzun Vade Direnç 2 1.0968

Periyod Direnç 1 1.0854

1 Gün % PİVOT 1.0781

5 Gün % Destek 1 1.0667

Aylık % Destek 2 1.0594

2015 Destek 3 1.0480-11.01

0.25

-2.30

 %Değişim

-5.19

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

EURUSD 1.0768 # 1.1105 1.1096 -0.08% 28.92 35.61 1.0870 1.1526 14% 9%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



USD/TRY: Fiyat Boşluğunu Kapadı. 

Cuma günü S&P, herhangi bir değişikliğe gitmeyerek 

Türkiye'nin notunu teyit ederken, görünümü negatifte 

bıraktı. ABD tarafında tarım dışı istihdam verisi 

beklentilerin oldukça üzerinde 271 bin olarak açıklandı. 

Bir önceki veri ise 142 binden 137 bine revize edildi. 

İşsizlik oranı yüzde 5.1'den yüzde 5,0'e düşerken; 

Fed'in takip ettiği diğer bir gösterge olan saatlik 

ortalama kazançlar yani reel ücret artışları da 

beklentilerin üzerinde geldi. Gelen olumlu veriler 

sonrası piyasalarda Fed'in Aralık ayında faiz artırım 

beklentisi artarken, kur 2.93’e kadar yükseldi.  

  

Teknik olarak incelendiğinde; seçim sonrası oluşan 

fiyat boşluğunun kapandığı görülmekte. 2,9170 

seviyesinin üstünde 2,9360 ve 2,9500 seviyesi test 

edilebilecekken; aşağıda ise 2,9170 seviyesinin altında 

2,9060 ve 2,8900 desteğine kadar geri çekilme 

yaşanabilir. 

 

Kısa Vade Direnç3 3.0182

Uzun Vade Direnç 2 2.9743

Periyod Direnç 1 2.9463

1 Gün % PİVOT 2.9024

5 Gün % Destek 1 2.8744

Aylık % Destek 2 2.8305

2015 Destek 3 2.8025-19.94

-0.01

-3.19

 %Değişim

-0.25

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 2.9185 # 2.8944 2.7359 -5.48% 51.12 23.38 2.8267 3.0763 82% 88%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



XAU/USD: RSI Göstergesi Aşırı Satış Seviyesinde. 

ABD'de tarım dışı istihdam verisi beklentilerin oldukça 

üzerinde 271 bin olarak açıklandı. Bir önceki veri ise 

142 binden 137 bine revize edildi. İşsizlik oranı 

%5.1'den %5.0'a düşerken istihdamda görülen hedef 

seviyelerde bir sapma izlenmedi. Fed'in takip ettiği 

diğer bir gösterge olan saatlik ortalama kazançların 

aylık bazda %0.4, yıllık bazda % 2.5 arttığını gördük. 

Gelen olumlu veriler sonrası piyasalarda Fed'in Aralık 

ayında faiz artırım beklentisi artarken, sarı metaldeki 

aşağı yönlü baskı artmaktadır.  

 

Teknik olarak incelendiğinde; 1085’e kadar sarkan 

sarı metal, bu seviyeden bir miktar toparlanmakta. 

Satış baskısının devam ettiği Altın fiyatlarının 1085 

seviyesinin altında kalması durumunda 1077'ye kadar 

geri çekilme yaşanabilir. Olası yukarı yönlü 

hareketlerde ise 1100 seviyesinin üzerinde 1115 ve 

1127 direnci test edilebilir. RSI göstergesi ise aşırı 

satış bölgesinde görünmekte. 

 

Kısa Vade Direnç3 1130.05

Uzun Vade Direnç 2 1120.31

Periyod Direnç 1 1105.05

1 Gün % PİVOT 1095.31

5 Gün % Destek 1 1080.05

Aylık % Destek 2 1070.31

2015 Destek 3 1055.05-7.96

0.33

-3.67

 %Değişim

-5.46

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1093.38 # 1150.32 1166.11 1.37% 29.95 25.79 1091.11 1184.71 7% 2%

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, 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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