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FOREX GÖRÜNÜM 

TÜRKİYE 

Haftanın ilk işlem gününde yurt içi ve yurt dışı veri takvimi sakin durumda iken; USDTRY paritesi açılışını 2.9412 seviyesinden yaptı. Bununla birlikte Türk 

Lirası’ndaki değer kaybı Cuma gününden bu yana %0.60 düzeyinde. 

 

ABD / KANADA 

• FED Başkan yardımcısı Stanley Fischer, dün yaptığı konuşmasında; global ekonomilerdeki gelişmeler ve faiz artırımının gelişmekte olan ülkelerde 

yaratabileceği olası dalgalanmaların FED’in faiz artırımı konusundaki yaklaşımını temkinli hale getirdiğini ifade etti. Bununla birlikte enflasyon ve istihdam 

rakamlarının dikkatle takip edildiğini de belirten Fischer, ABD ekonomisinin bu yılın sonuna kadar bir faiz artırımının yapılabilmesine yetecek denli güçlü 

olabileceğine işaret etti. 

• Kanada’da işsizlik oranı, Eylül ayında %7.0’dan %7.1’e yükselirken, iş gücüne katılım oranı %65.9 ile sabit kaldı. 

 

EURO BÖLGESİ 

IMF’nin yıllık toplantısında konuşan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi, ekonomik canlanmanın sağlanabilmesi amacıyla gerçekleştirilen parasal 

teşvik programında şu an için bir değişikliğin söz konusu olmadığını, ancak gerekli görülmesi halinde bu program kapsamında kullanılabilecek 700 milyar 

euronun daha mevcut olduğunu ifade etti. Euro arzının bu şekilde artırılabileceğine ilişkin açıklamalar sonrası para biriminde bir değer kaybı görülmezken, 

EURUSD paritesi 1.13’lü seviyelerdeki seyrini korumakta. 

 

EMTİA 

OPEC dışı ülkelerdeki üretimin azalmasıyla birlikte petroldeki arz fazlası sorununun telafi edilebileceğine yönelik spekülasyonlar, Brent ve Batı Teksas tipi 

ham petrol fiyatlarını yukarı yönde desteklemekte. Brent petrol yeninden 50 doların üzerinde iken, WTI 53 dolardan işlem görmekte. 

 

*Bloomberg 

12 Ekim Pazartesi

Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti* Önceki*

16:30 Ağustos CB Öncü Göstergeler Endeksi  ● 111,5

21:00 Eylül Hazine Bütçe Dengesi($)  ● -64,4MLR



EUR/USD: 1.1400’ü Test Etmekte. 

Fed toplantı tutanaklarının ardından Dolar’da değer 

kayıpları görüldü. ABD'de makro görünümün 

bozulma işaretleri vermesi Ekim ayında da faiz 

artırım beklentilerini neredeyse ortadan kaldırmış 

durumda. Bloomberg Konsensüs tahminlerine göre 

ise Aralık'taki faiz artırım beklentileri %35,6 

seviyesindedir.  

  

Teknik olarak incelendiğinde; alçalan üçgeni 

kırdıktan sonra ivmelenen parite 1.1400 direncini test 

etmekte. Bu seviyeyi yukarı yönlü geçmesi halinde 

1.1460’ı takip edebilecekken; gelebilecek tepki 

hareketlerinde 1,1330 ve ardından 1.1245 desteğine 

doğru geri çekilmeler görülebilir.   

Kısa Vade Direnç3 1.1533

Uzun Vade Direnç 2 1.1460

Periyod Direnç 1 1.1409

1 Gün % PİVOT 1.1336

5 Gün % Destek 1 1.1285

Aylık % Destek 2 1.1212

2015 Destek 3 1.1161-6.03

0.11

1.64

 %Değişim

0.45

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

EURUSD 1.1369 # 1.1248 1.1142 -0.94% 60.43 21.32 1.0876 1.1456 38% 26%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



USD/TRY: 2.95’in Altında Satış Baskısı Devam Etmekte! 

Aralık'taki faiz artırım beklentilerinin belirsiz olması 

Dolar’a değer kaybı eğilimi getirmektedir. Bu 

kapsamda gelişen ülke para birimleri dolara karşı 

değer kazanırken Dolar/TL kurunun da 2,89 

seviyesini test ettiğini gördük. Cuma günü ise bu 

seviyelerden bir miktar tepki alımı geldi. Hafta 

sonunda yurtiçi risk priminin artmasının da etkisiyle 

Türk Lirası’nın haftaya değer kaybederek girdiğini 

görmekteyiz. Bu kapsamda paritede de boşluklu 

açılış meydana gelmiştir ve 2.96’nın üzerine 

çıkmıştır. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; güne fiyat boşluklu 

bir şekilde 2.95’in üzerinde açılan parite bir ara 

2.96’nın da üzerine çıksa da Asya seansında 2.93’e 

doğru zayıflamıştır. 2,9360'ın aşağısında 2,9170 ve 

2,9060 desteğine kadar düşüş görülebilir. Yukarıda 

ise 2,95 direncinin üzerinde 2,97 ve 2,99 seviyeleri 

test edilebilir. 

Kısa Vade Direnç3 2.9770

Uzun Vade Direnç 2 2.9522

Periyod Direnç 1 2.9359

1 Gün % PİVOT 2.9073

5 Gün % Destek 1 2.8950

Aylık % Destek 2 2.8787

2015 Destek 3 2.8664-20.25

-0.65

2.01

 %Değişim

4.36

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 2.9333 # 2.9994 2.6806 -10.63% 40.50 33.90 2.6922 3.1310 84% 89%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



XAU/USD: 1171 Üzerinde Alımlar Artabilir! 

ABD'de makro görünümün bozulma işaretleri 

vermesi ve faiz artırımında ihtiyatlı olunması 

gerektiğini bildiren FED tutanakları, Fed faiz artırım 

beklentilerinin ötelenmesine sebep olup Altın ve 

diğer emtialara alış getirmektedir. 

  

Teknik olarak incelendiğinde;  sıkışan üçgen 

formasyonunun üst bandını yukarı yönlü geçen sarı 

metal, 1170’li seviyelere doğru ilerlemekte. Bu 

seviyeyi aşmasıyla beraber 1171 ve 1177 seviyeleri 

hedeflenebilecekken; olası tepkilerde 1150 

seviyesine kadar geri çekilebilir. 
 

Kısa Vade Direnç3 1185.49

Uzun Vade Direnç 2 1172.64

Periyod Direnç 1 1164.58

1 Gün % PİVOT 1151.73

5 Gün % Destek 1 1143.67

Aylık % Destek 2 1130.82

2015 Destek 3 1122.76-1.80

0.87

2.80

 %Değişim

5.10

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1166.39 # 1135.20 1177.34 3.71% 63.72 17.99 1080.47 1162.45 39% 13%

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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