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FOREX GÖRÜNÜM 

TÜRKİYE 

• Dün yurt içinde takip edilecek önemli bir veri akışı bulunmazken, Türk Lirası’daki değer kaybının ivmelendiği görüldü. Dolar karşısında %0.69 değer 

kaybeden Türk Lirası, gelişmekte olan ülkeler içinde en fazla düşüş kaydeden para birimi oldu. USDTRY paritesi ise kapanışını 3.0333 seviyesinde 

gerçekleştirdi. 

• Temmuz ayında cari açık 3.15 milyar dolar olurken, 2.çeyrek büyümesi yıllık bazda %3.8 olarak gerçekleşti (Cari açık beklentisi: -3.55 milyar$ / Büyüme 

beklentisi: %3.1).  

 

ABD / KANADA 

• Dün  ABD’de açıklanan JOLTS açık iş pozisyonları verisi, beklentilerin üzerinde gerçekleşerek istihdam piyasasındaki iyileşmenin sürdüğüne işaret etti. 

MBA mortgage başvuruları ise 4 Eylül haftasında %6.2 daralma gösterdi (önceki: %11.3). 

• Kanada Merkez Bankası (BOC), politika faizini piyasa beklentisine uygun şekilde %0.50’de sabit bıraktı. 

 

EURO BÖLGESİ 

İngiltere’de sanayi üretimi Temmuz ayında %0.4 daralırken, beklentiler %0.1 artış olması yönündeydi. Aynı ay içinde görünür mal ticaret dengesi ise 11.1 

milyar pound açık verdi (beklenti: -9.5 milyar £). Verilerin açıklandığı sıralarda GBPUSD paritesinde sert satışlar görüldü. 

 
ASYA/PASİFİK 

• Yeni Zelanda Merkez Bankası (RBNZ), politika faizini  piyasa beklentisine paralel şekilde 25 baz puan düşürerek %2.75 seviyesine çekti. 

• Avustralya’da işsizlik oranı Ağustos ayında %6.3’ten %6.2’ye geriledi. 

• Çin’de TÜFE yıllık bazda %1.6’dan %2’ye yükseldi. Ancak -%5.9 olarak açıklanan ÜFE’de daralma sürmekte.  

• Japonya’da çekirdek makine siparişleri Temmuz’da aylık bazda %3,6 gerilerken, yıllık bazda %2,8 artış gösterdi. Ekonomideki zayıflığın devam ettiğine 

işaret eden verilerle birlikte USDJPY paritesi yükselişini dördüncü güne taşımış durumda. 

 

EMTİA 
ABD’de API petrol stokları geçtiğimiz hafta 2.1 milyon varil artış gösterdi. Veriyle birlikte, Brent petrol ve Batı Teksas tipi ham petroldeki satış baskısı 

sürmekte. 

 

 

*bloomberg 

10 Eylül Perşembe

Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti* Önceki*

10:00 2.Çeyrek GSYH(Yıllık) %3,0 %2,3

10:00 Temmuz Cari İşlemler Dengesi ($) -3,55MLR -3,36MLR

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

15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları 275BİN 282BİN

17:00 Temmuz Toptan Stoklar(Aylık) %0,3 %0,9

İngiltere Merkez Bankası faiz kararı ile birlikte 'Para Politikası Toplantı Tutanakları' ve 'Enflasyon Raporu' aynı anda açıklanacak.



EUR/USD: Kısa Vadeli Yükseliş Kanalında İlerlemekte. 

 

Veri açısından zayıf olan günde EURUSD paritesinde 

dalgalanma devam ediyor. Sabah saatlerinde 1.1200 

seviyelerinin üzerini test eden EURUSD paritesi, bu 

seviye üzerinde tutunamayarak 1.1130’lara kadar geri 

çekildi. 17:00’de ABD’den açıklanan JOLTS iş 

imkânları verisinin beklentilerden yüksek gelmesinin 

ardından Dolar Endeksi’nde sert bir düşüş oldu ve 

parite akşama doğru tekrar 1.12’nin üzerine çıkarak, 

bu seviyenin üzerinde dalgalı hareketini devam 

ettirmekte. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; paritenin 1,12 

seviyesinin üzerinde kalmaya devam etmesi halinde 

1.1250’ye doğru yukarı yönlü ataklar görülebilir. Dolar 

Endeksi,  96 seviyesinin üzerinde kalmaya çalışsa da 

paritenin yönünü belirleyici güçte değil. Paritenin 1,12 

bölgesinin altında fiyatlanması halinde ise 1,1150 ve 

1.11 seviyelerine kadar geri çekilmeler görülebilir.  

Kısa Vade Direnç3 1.1291

Uzun Vade Direnç 2 1.1253

Periyod Direnç 1 1.1207

1 Gün % PİVOT 1.1169

5 Gün % Destek 1 1.1123

Aylık % Destek 2 1.1085

2015 Destek 3 1.1039-7.26

0.56

0.94

 %Değişim

1.79

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

EURUSD 1.1221 # 1.1216 1.1252 0.32% 53.23 22.55 1.0803 1.1403 30% 22%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



USD/TRY: 3.0615 ile Rekor Seviyeyi Gördü! 

Veri açısından zayıf geçen dün, 2.98’lere kadar 

gerileyen parite, gün içinde Dolar Endeksi’ndeki 

güçlenmeyle birlikte tekrar 3.04’lere  kadar yükseldi. 

Ekonomik risk faktörlerinin arttığı ülkemizde TL 

gelişmekte olan ülkeler arasında dün en çok değer 

kaybeden para birimi oldu. Asya seansında Çin’den 

gelen TÜFE verileri sonrası tekrar güçlenen Dolar, 

partitenin rekor seviyelere gelmesine sebep oldu. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; parite 3,0450 

desteğinin üzerinde seyretmektedir. Veri akışıyla 

birlikte bu desteğin kırılması durumunda 3,0260 ve 

3,0070 seviyeleri test edilebilir. Paritenin 3,0650 

direncini aşması durumunda ise 3,0840 ve 3,10 

dirençleri izlenebilir. 

Kısa Vade Direnç3 3.0959

Uzun Vade Direnç 2 3.0653

Periyod Direnç 1 3.0493

1 Gün % PİVOT 3.0187

5 Gün % Destek 1 3.0027

Aylık % Destek 2 2.9721

2015 Destek 3 2.9561-23.24

-0.36

-2.64

 %Değişim

-8.63

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 3.0447 # 2.9420 2.6047 -11.46% 75.99 66.19 2.5501 3.0313 98% 99%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



XAU/USD: 1100’den Tepki Almakta! 

Dün sabah saatlerinde Çin'den yayılan pozitif 

havanın etkisiyle gün içinde 1125 seviyelerinin 

üzerine çıkan Altın Ons/ Dolar, ABD Borsaları'nın 

açılmasıyla 1112’lere kadar geri çekilmiş durumda. 

1118 seviyesi yukarıda dirence dönüşürken olası 

geri çekilmelerde ise 1080 ana desteğimiz 

konumunda. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; 1100 desteğine 

kadar geri çekilen sarı metal, bu seviyeden aldığı 

destekle 1110’a doğru ilerlemekte. Bu seviyenin 

yukarı yönlü geçilmesiyle birlikte 1125 seviyesi hedef 

olabilecekken; 1100’ün aşğı yönlü geçilmesi halinde 

ise 1080 güçlü desteği test edilebilir. 
  
.  

Kısa Vade Direnç3 1142.44

Uzun Vade Direnç 2 1133.96

Periyod Direnç 1 1118.39

1 Gün % PİVOT 1109.91

5 Gün % Destek 1 1094.34

Aylık % Destek 2 1085.86

2015 Destek 3 1070.29-6.86

0.33

-1.57

 %Değişim

-0.04

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1106.40 # 1128.89 1184.38 4.92% 40.84 19.12 1071.26 1194.36 13% 4%

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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