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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 2.88’in altını gördü ve Türk Lirası %1.46’lık primle 

gelişmekte olan ülke para birimleri içinde Dolar’a karşı en çok değer kazanan para birimi oldu. 
 

ABD 

Veri gündemi açısından sakin olan günde Dolar’ın majör ve gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında zayıf bir seyir izlediğini gözlemledik. Bugün 

ise FED başkanlarından gelecek açıklamalar Dolar için yön belirleyici olabilir ve para politikasında ‘normalleşme’ zamanının geldiğine dair 

açıklamalar yapılması halinde yükseliş hareketini yavaşlatan Dolar Endeksi’nde yeniden ivmelenme meydana geldiğini görebiliriz. 
 

EURO BÖLGESİ 

Almanya’da tüketici fiyatları Ekim ayında %0.0 seviyesinde sabit kalırken, yıllık %0.3 düzeyinde gerçekleşti. Piyasa tahminlerine paralel açıklanan 

veri sonrası EURUSD paritesinde bir miktar geri çekilme yaşandı. 

 
ASYA / PASİFİK 

• Avustralya’da işsizlik oranı Ekim ayında beklenmedik bir şekilde %6.2’den %5.9’a gerileyerek beş ayın en düşük seviyesini gördü. Veri sonrası 

AUDUSD paritesi  %1’in üzerinde primle ilerlemekte. 

• Japonya’da makine siparişleri Ağustos ayındaki %5.7’lik daralmadan sonra Eylül ayında %7.5 artış gösterdi. Üretici fiyatları ise aynı ayda piyasa 

beklentisinin üzerinde, %3.8’lik bir daralma kaydetti. 

 
EMTİA 

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD’de açıklanacak stok verileri öncesinde, tahminlerin 1.3 milyon varil artışa işaret etmesi ile birlikte WTI ham 

petrol yaklaşık iki ayın en düşük seviyelerinden işlem gördü. Bununla birlikte OPEC  üyesi Irak’ın Aralık ayında satış fiyatlarını artıracağaına yönelik 

haberlerle birlikte petrol fiyatlarının bir miktar toparlandığı görülmekte. 

*Bloomberg 

Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti* Önceki*

12:00 Eylül Sanayi Üretimi(Aylık) -0,1% -0,5%

15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları  ● 276K

21:00 Ekim Hazine Bütçe Dengesi($) -130MLR  ●

16:15→ FED üyelerinden Bullard Washington'da konuşacak.

16:45→ FED üyelerinden Lacker Para Politikası panelinde konuşacak.

17:15→ FED üyelerinden Evans Chicago'da konuşacak.

18:15→ FED üyelerinden Dudley New York'ta konuşacak.

12 Kasım Perşembe



EUR/USD: 1.0740 Seviyesinin Üzerinde Tutunmakta. 

Avrupa tarafında dün veri akışı sakindi. Piyasalar 

Draghi'nin yapacağı konuşmaya kilitlenmişti ancak 

Draghi'nin konuşmalarında para politikasına 

değinmemesi sonucu piyasalarda hareketlilik 

yaşanmadı. Avrupa Merkez Bankası üyesi Visco 

yaptığı konuşmada enflasyon hedefinin 

yakalanabilmesi için varlık alım programında artırım 

yapabileceklerini ve gerekmesi halinde de mevduat 

faizlerinde bir indirimi plânlandıklarını söyledi. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; satış baskısının 

devam ettiği parite, 1.0740 desteğinin üzerinde 

tutunmakta. Yükselişin devamı halinde 1.0810 direnci 

izlenebilecekken; 1.0740’ın altında parite, 1,0620 ve 

1,0580’e kadar gerileyebilir.RSI, aşırı-satış 

bölgesinde kalmaya devam etmekte. 
  
 



USD/TRY: 20 Günlük Ortalamasının Altında Satış Baskısı Artmakta. 

Yurtiçine baktığımızda, Eylül'de cari dengemiz 95 

milyon dolar ile 6 yıl sonra ilk kez fazla vererek 

beklentileri aştı. Bir önceki ayın verisi de yukarı yönlü 

revize edilerek  2 ay üzt üste cari fazla vermiş olduk. 

Verilerin ardından TL, 2 yıllık gösterge tahvil faizlerinde 

yaşanan düşüşün de etkisiyle gelişmekte olan para 

birimleri içinde en fazla değer kazanan para birimi oldu.  

 

Teknik olarak incelendiğinde; 20 günlük 

ortalamasının altında satış baskısının devam ettiği 

parite, aşağı yönlü hareketin devamında 2,8670 ve 

2.8360 desteğine kadar sarkabilecekken; olası yukarı 

yönlü hareketlerde ise 2.89 ve 2.9150 seviyeleri  

hedeflenebilir. 

 



XAU/USD: 1085 Seviyesinin Altında Satış Baskısı Artabilir! 

Asya seansında Japonya’dan beklenti üzerinde gelen 

makine siparişleri verisiyle birlikte Avustralya’dan 

beklentilerin oldukça altında gelen işsizlik verisinin 

ardından Dolar’ın bir miktar geri çekildiği görülmekte. 

Ayrıca Aralıkta’ki faiz artırımı ihtimaline bağlı olarak 

yatırımcıların Altın Exchange Traded 

Funds(ETF)’lerini satmasıyla birlikte 5 yılın düşüğüne 

geriledi. Gelişmelerin ardından Altın, bir miktar 

toparlanma çabasında. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; 1085’e kadar sarkan 

sarı metal, 1085 seviyesinin üzerinde konsolide 

olmakta. Satış baskısının devam etmesi halinde 

1077'ye kadar geri çekilme yaşanabilecekken; olası 

yukarı yönlü hareketlerde ise 1100 seviyesinin 

üzerinde 1104 ve 1114 direnci test edilebilir. RSI ise 

aşırı satış bölgesinde kalmaya devam etmekte.. 

 



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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