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FOREX GÖRÜNÜM 

TÜRKİYE 

• 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. USDTRY paritesi gün içinde 2.9130-

2.9280 aralığında dalgalanırken, Türk Lirası’ndaki değer kaybının diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine kıyasla bir miktar daha az olduğu 

görüldü. 

• OECD, Türkiye için 2015 büyüme beklentisini %3.1 düzeyinde sabit bırakırken, 2016 yılı büyüme tahminini %3.9’dan %3.4’e revize etti. 
 

ABD 

• ABD tarafında önemli bir veri akışının bulunmadığı günde Boston FED Başkanı Rosengren’in konuşması takip edildi. Son zamanlarda  gelen 

güçlü veriler ve yatırımcılardaki risk iştahının faiz artırımı için uygun şartları oluşturduğuna ifade eden Rosengren, ekonomideki toparlanmanın 

Aralık ayında da devam etmesi halinde faiz artırımının yapılabileceğine işaret etti. 

• Bugün TSİ 22:30’da ABD Chicago FED Başkanı Charles Evans’ın konuşması takip edilecek. 
 

EURO BÖLGESİ 

• Almanya’da dış ticaret dengesi aylık +22.9 myr euro ile beklentileri aşarken; aynı şekilde cari işlemler fazlası da 25.1 myr euro gelerek 

beklentilerin üzerinde gerçekleşti. 

• Eurogroup toplantısında dört ECB üyesinin mevduat faizini daha da düşürmek yönünde ortak görüş oluşmaya başladığını belirtmesi ve Çin’den 

zayıf gelmeye devam eden ekonomik verilerin de etkisiyle ECB’nin üzerindeki yeni bir parasal genişleme plânı oluşturma beklentisi artmakta.  

 
ASYA / PASİFİK 

• Japonya’da cari işlemler dengesi Eylül ayında piyasa tahminlerinin altında 1.468 trilyon yen fazla verdi (beklenti: 2.154 T). 

• Çin’de tüketici fiyatları yıllık bazda piyasa beklentisinin altında %1.3 artış gösterdi. Çin politika yapıcılarının hedefledikleri oranın yarısına yakın 

düzeyde seyreden enflasyon verisi, yeni bir parasal teşvik beklentilerini tekrar gündeme getirdi. 

 
EMTİA 

Petrol ihraç eden ülkeler örgütü (OPEC) içinde en yüksek petrol üretimini gerçekleştiren Suudi Arabistan’ın, düşük fiyatların petrol talebini olumlu 

yönde etkileyeceğine yönelik tahminini açıklamasının ardından bir miktar toparlanan petrol fiyatları; dünyanın en büyük tüketicisi Amerika'da artış 

göstermesi beklenen resmi petrol stok verisi öncesi, varil başına 44 dolar civarında seyretmekte. 
 



EUR/USD: RSI ,Aşırı Satış Bölgesinde! 

Euro Bölgesi ve ABD tarafında önemli bir ekonomik 

veri akışının olmadığı günde EURUSD paritesi bir 

önceki hafta yaşanan sert düşüşün tepkisini verdi ve 

günü yatay kapadı. Gerek Avrupa Merkez Bankası'nın 

Aralık ayında mevduat faizinde indirim yapma ihtimali, 

gerekse Fed'in faiz artırım ihtimali pariteyi satış 

baskısı altında tutmaya devam etmektedir.  

 

Teknik olarak incelendiğinde; satış baskısının 

devam ettiği parite, 1.0740 desteğinin üzerinde 

tutunmakta. Bu seviyenin kırılması halinde 1,07 ve 

1,0660’a kadar düşüşler görülebilecekken; olası 

yükselişlerde parite, 1.08 ve 1.0860‘ı hedefleyebilir. 
  
 



USD/TRY:  2.93 Seviyesinden Direnç Görmekte. 

Dün yurt içinde Eylül ayına ait mevsimsel etkiden 

arındırılmış sanayi üretim verisi aylık ve yıllık bazda 

beklentilerin üzerinde gelse de; arındırılmamış veri 

beklentilerin oldukça altında kaldı. Geçtiğimiz hafta 

ABD'den gelen kuvvetli istihdam verilerinin ardından 

Dolar, gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı 

değerlenmeye devam ederken; kur tarafı günü yatay 

tamamladı.   

 

Teknik olarak incelendiğinde; seçim sonrası oluşan 

fiyat boşluğunu kapatan parite, 2,93 seviyesinden 

direnç görmekte. Aşağı yönlü hareketin devamında 

2.9060’ın altında 20 günlük ortalamasının bulunduğu 

2,8950 seviyesi izlenebilecekken; olası yukarı yönlü 

hareketlerde 2.9150 ve 2.93 seviyeleri hedeflenebilir. 

 



XAU/USD: 1087 Üzerinde Tepki Alımları Gelebilir. 

ABD tarafında önemli bir veri akışının takip edilmediği 

günde Altın fiyatlarında sert bir hareket yaşanmazken 

1087 desteği üzerinde tutunmaya devam etti. Bu 

sabah ise Asya seansında Çin enflasyon verileri 

izlendi. Çin'de ÜFE yıllık bazda yüzde 5,9 gerileyerek 

beklentilere paralel gelirken, TÜFE yıllık bazda yüzde 

1,3 arttı ve beklentileri karşılayamadı. 

 

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. 

 



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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