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FOREX GÖRÜNÜM 

TÜRKİYE 

Cari işlemler dengesi, Eylül ayında piyasanın 80 milyon dolarlık cari açık beklentilerinin aksine 95 milyon dolar fazla verdi ve 2009 yılından bu yana 

ilk kez pozitif açıklanmış oldu. Veri sonrası aşağı yönlü hareketini ivmelendiren USDTRY paritesi 2.90’ın altını gördü. 
 

ABD 

Geçtiğimiz hafta gelen güçlü tarım dışı istihdam datası sonrası Dolar’da meydana gelen değerlenme bugün bir miktar zayıflamış durumda. Majör 

para birimleri karşısında zayıf bir görünüm sergileyen Dolar etkisi, gelişmekte olan ülke para birimlerine de pozitif yansımakta. 
 

EURO BÖLGESİ 

Veri takvimi açısından sakin olan günde,  yatırımcıların, ABD Merkez Bankası FED’in Aralık ayında faiz artırımı yapması halinde Avrupa Merkez 

Bankası (ECB)’den gelecek ek parasal teşvik programının yaratacağı volatiliteyi fiyatlaması ile birlikte EURUSD paritesi 1.0675 ile altı ayın en düşük 

seviyesini  gördü.  

  
ASYA / PASİFİK 

• Japonya Merkez Bankası üyelerinden Yutaka Harada, Japonya ekonomisinin şu anda ek bir parasal genişlemeye ihtiyaç duymadığına işaret ettiği 

konuşmasında, global risklerin istihdam ve enflasyon ilerlemesini negatif yönde etkilemesi halinde ek genişlemeler için tereddüt edilmemesi 

gerektiğini ifade etti. Açıklamaların ardından Yen’in Dolar’a karşı değer kazandığı görülmekte. 

• Çin’de sanayi üretimi yıllık bazda %5.6 artış ile 2008 yılından bu yana en düşük yükselişini gerçekleştirirken, perakende satışlar piyasa 

tahminlerinin hafif üzerinde %11 artış gösterdi. 

 
EMTİA 

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), yayınladığı raporda OPEC dışındaki ülkelerin toplam petrol üretiminin ABD'deki düşük üretimin de etkisiyle 

2008'den beri ilk kez gelecek yıl azalmasını beklediğini açıkladı. EIA, bu yıl için günlük üretim beklentisini 9.25 milyon varilden 9.29 milyon varile 

yükseltirken, 2016 yılıı için günlük üretim beklentisini %1 oranında düşürerek 8.77 milyon varile indirdi. Bugün ise altı günlük düşüş hareketine ara 

veren Brent petrolde tepki yükselişi görülmekte.  
 

Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti* Önceki*

11:30 Ekim İşsizlik Oranı %5,4 %5,4

23:30 Ekim İmalat Sektörü PMI  ● 55,4

15:15→ Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi Londra'da konuşacak. 

11 Kasım Çarşamba

*Bloomberg 



EUR/USD: RSI, Aşırı Satış Bölgesinde! 

Euro Bölgesi ve ABD tarafında önemli bir veri akışının 

takip edilmediği günde, satım opsiyonlarının ve 3 ay 

vadeli forward işlemlerde kısa pozisyonların 

artmasıyla birlikte parite üzerindeki satış baskısı 

devam etti. Bununla birlikte parite, gün içerisinde 6 

ayın düşüğü olan 1,07 desteğinin altına gerilese de  

bu seviyelerde kalıcı olamayarak tekrar yükseldi. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; satış baskısının 

devam ettiği parite, dün 23 Nisan’dan bu yana geldigi 

en düşük seviye olan 1.0675 ile 1.07’nin altına sarktı. 

Gelen tepki alımlarının da etkisiyle 1.0740 desteğinin 

üzerine tekrar yükselen parite, düşüş kanalındaki 

hareketin devamı halinde 1,0620 ve 1,0580’e kadar 

gerileyebilir. Tepki alımlarının devamı halinde, 1.0810 

izlenebilir. 
  
 

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

EURUSD 1.0695 # 1.1070 1.1092 0.20% 25.70 39.18 1.0819 1.1555 11% 7%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



USD/TRY:  2.9150’nin Altında Satış Baskısı Artabilir! 

Dün yurtiçinde ve ABD tarafında önemli bir veri akışı 

takip edilmezken, gelişmekte olan ülke para birimleri 

Dolar karşısında karışık bir seyir izledi ve USDTRY 

paritesi günü bir miktar satıcılı tamamladı. Dolar 

Endeksi’nin 99.0 seviyesinin altına sarkmasının da 

etkisiyle paritede düşüş devam etmekte. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; seçim sonrası oluşan 

fiyat boşluğunu kapatan parite, 2,9150 seviyesinin 

altına sarkmış durumda. Aşağı yönlü hareketin 

devamında 20 günlük ortalamasının bulunduğu 2,8950 

seviyesi izlenebilecekken; olası yukarı yönlü 

hareketlerde 2.9150 ve 2.93 seviyeleri hedeflenebilir. 

 

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 2.9151 # 2.8925 2.7385 -5.32% 50.93 22.02 2.8263 3.0763 82% 88%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD

Kısa Vade Direnç3 2.9432

Uzun Vade Direnç 2 2.9331

Periyod Direnç 1 2.9239

1 Gün % PİVOT 2.9138

5 Gün % Destek 1 2.9046

Aylık % Destek 2 2.8945

2015 Destek 3 2.8853-19.35

0.03

-2.84

 %Değişim

0.80



XAU/USD: 1085 Üzerinde Konsolide Olmakta.  

ABD tarafında önemli bir veri akışının takip edilmediği 

günde altın sakin seyrederken kritik 1087 desteği 

üzerinde tutunmaya devam etmekte. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; 1085’e kadar sarkan 

sarı metal, sert düşüş kanalının dışına çıkmış, 1085 

seviyesinin üzerinde konsolide olmakta. 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. 

 

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1091.25 # 1142.01 1164.39 1.96% 28.94 27.49 1087.05 1186.51 6% 2%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD

Kısa Vade Direnç3 1104.21

Uzun Vade Direnç 2 1099.59

Periyod Direnç 1 1094.69

1 Gün % PİVOT 1090.07

5 Gün % Destek 1 1085.17

Aylık % Destek 2 1080.55

2015 Destek 3 1075.65-8.18

0.09

-1.82

 %Değişim

-6.31



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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