
BİST MONİTOR                   05/02/2015 
Halk Yatırım Satış ve Pazarlama Birimi tarafından hazırlanmıştır 

FX MONİTÖR                                        13/10/2015 
Halk Yatırım Yurtiçi Satış Destek Bölümü tarafından hazırlanmıştır. 

 
 



FOREX GÖRÜNÜM 

TÜRKİYE 

• Haftanın ilk işlem gününde olduğu gibi bugün de yurt içi veri akışı yönünden sakin, ancak Dolar’ın gelişen ülke para birimlerine karşı değer kazanıyor 

olması USDTRY paritesini 2.93 üzerinde tutmaya devam ediyor. 

• Dünya Bankası Türkiye için 2015 yıl sonu enflasyon tahminini %7.5’e yükseltirken, büyüme tahminini de %3’ten %3.2’ye revize etti. 

 

ABD / KANADA 

Chicago FED Başkanı Charles Evans, dün yaptığı konuşmasında istihdam piyasasındaki iyileşmeye karşın, enflasyon konusundaki zayıf görünümün devam 

etmesi sebebiyle kademeli bir faiz artırımı yapılması gerektiğini ifade etti. Bununla birlikte FED komite üyesi Lael Brainard da aynı şekilde ekonomideki 

iyileşme tamamlanana kadar faiz artırımı konusında aceleci olunmaması gerektiğini belirtti. 

 

ASYA 

• Japonya’da tüketici güveni Eylül ayında 41.7’den 40.6’ya geriledi. 

• Çin’den gelen zayıf ithalat verisinin, dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde yavaşlamaya yaşandığına dair endişeleri uyandırması ve petrol fiyatlarındaki 

geri çekilme  AUDUSD ve NZDUSD paritelerinde değer kayıplarına yol açmakta. 

 

EURO BÖLGESİ 

Almanya’da tüketici fiyatları Eylül ayında aylık bazda %0.2 gerilerken, yıllık bazda %0.0 düzeyinde sabit kaldı. Veri sonrası EURUSD paritesinde oldukça 

sınırlı değer kayıpları görüldü. 

 

EMTİA 

• Dünyanın en büyük altın talep eden ülkesi Çin’den gelen zayıf dış ticaret rakamlarının global büyüme konusundaki endişeleri artırması sonrası Altın 

fiyatları 7 haftanın en yüksek seviyesinden gerilemekte. 

• OPEC'in raporuna göre ham petrol üretimi, Eylül'de 31,57 milyon varile yükseldi. Bu, 2012'den bu yana görülen en hızlı artış. Açıklamayla beraber petrol 

3 haftanın en büyük düşüşünü kaydetti. Ham petrol 47’li seviyelere çekilirken Brent Petrol de 50 seviyesine kadar geri çekildi. 

*Bloomberg 

Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti** Önceki*

11:30 Eylül Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) %0,0 %0,2

12:00 Ekim ZEW Almanya Beklenti Endeksi 6,0 12,1

13 Ekim Salı



EUR/USD: 1.1400’ten Direnç Görmekte. 

ABD tarafında FED Yönetim Kurulu Üyesi Brainard 

küresel ekonomideki riskler netlik kazanana kadar 

faiz oranlarında herhangi bir değişikliğin olmaması 

gerektiğini belirtti. Chicago FED Başkanı Charles 

Evans, 2016 yılı ortasına kadar faiz artırımına 

gidilmemesi gerektiği yönündeki görüşünün 

arkasında olduğunu gördük. Parite önemli veri ve 

bilgi akışının olmadığı günde yatay bir seyir izledi. 

Bugün ise Almanya’dan beklentiler dahilinde gelen 

TÜFE verisi paritede bir miktar gerilemeye sebep 

olsa da yatay seyir devam etmekte.  

  

Teknik olarak incelendiğinde; 1.1400 seviyesinden 

direnç gören parite aşağı yönlü gidişin devamı 

halinde 1,1330 ve 1.1245 desteğine doğru geri 

çekilmeler görülebilir. 1.14’ün yukarı yönlü geçilmesi 

halinde 1.1460 takip edilebilir.   

Kısa Vade Direnç3 1.1444

Uzun Vade Direnç 2 1.1420

Periyod Direnç 1 1.1400

1 Gün % PİVOT 1.1376

5 Gün % Destek 1 1.1356

Aylık % Destek 2 1.1332

2015 Destek 3 1.1312-6.06

-0.11

0.92

 %Değişim

0.42

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

EURUSD 1.1367 # 1.1252 1.1139 -1.00% 59.87 22.25 1.0883 1.1463 37% 26%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



USD/TRY: 2.9250’den Destek Bulmakta! 

Ülke risk priminin artmasıyla 2.95’in üzerinde açılan 

parite dün TL'de gördüğümüz son 2 haftalık değer 

kazancının devam etmesiyle kurların günlük bazda 

aşağıda kapattığını izledik. Dün açıklanan Orta 

Vadeli Program'a (OVP) göre, 2015 yılı için büyüme 

rakamı yüzde 4'ten yüzde 3'e çekilirken, 2016 yılı 

için ise yüzde 5'ten yüzde 4'e indirildi. Enflasyon 

beklentileri ise 2015 için yüzde 6,3'ten yüzde 7,6'ya, 

2016 için yüzde 5'ten yüzde 6,5'a revize edildi. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; 50 günlük 

ortalaması olan 2.9470 seviyesini test edip geri 

dönen parite 2,9360'ın aşağısına sarkmış durumda. 

Düşüşün devamında 2.92 önem kazanırken; 

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

seviyeleri test edilebilir. 
 

Kısa Vade Direnç3 3.0001

Uzun Vade Direnç 2 2.9819

Periyod Direnç 1 2.9513

1 Gün % PİVOT 2.9331

5 Gün % Destek 1 2.9025

Aylık % Destek 2 2.8843

2015 Destek 3 2.8537-20.36

-0.46

1.04

 %Değişim

4.22

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 2.9335 # 2.9940 2.6836 -10.37% 40.97 32.02 2.7043 3.1267 84% 89%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



XAU/USD: 1171 Seviyesinden Direnç Görmekte. 

FED faiz artırım ihtimalinin ertelenmesinden 

bugüne yükselişte olan Altın’da dün Çin Merkez 

Bankası'nın büyümeyi destekleyici yönde tedbir 

alabileceklerini söylemesi, emtialara olan talebin 

artacağı şeklinde algılanırken Altın fiyatları da bu 

açıklamalardan destek bularak yükselişine devam 

etti. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; 1164 seviyesinden 

direnç gören sarı metal 1153’ü aşağı yönlü test 

etmektedir. Düşüşün  devamında 1150 ve 1142 

destekleri öne çıkabilecekken; olası yukarı yönlü 

gidişlerde 1170’li seviyelere doğru ilerleyebilir. 
 

Kısa Vade Direnç3 1184.66

Uzun Vade Direnç 2 1176.88

Periyod Direnç 1 1170.56

1 Gün % PİVOT 1162.78

5 Gün % Destek 1 1156.46

Aylık % Destek 2 1148.68

2015 Destek 3 1142.36-2.61

-0.63

0.91

 %Değişim

4.23

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1156.93 # 1137.72 1177.03 3.46% 59.16 18.94 1080.57 1163.91 35% 12%

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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