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FOREX GÖRÜNÜM 

TÜRKİYE 
Dün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmazken, yurt dışında ABD FED başkanlarının konuşmaları takip edildi. St. Louis FED Başkanı Bullard’ın ABD ekonomisinin yüzde 

sıfıra yakın faiz oranlarına ihtiyaç duymadığına yönelik açıklamasıyla birlikte 2.89’lu seviyelerde yukarı yönde hareketlenen USDTRY paritesi, Chicago FED Başkanı Evans’ın 

‘faiz artırımı için enflasyondaki iyileşme hakkında daha fazla kanıt görmek istiyorum’ şeklindeki açıklamasıyla birlikte 2.86’lı seviyelere geriledi. 

 

ABD 
Haftalık bazda açıklanan işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisi, düşüş öngören piyasa beklentisinin aksine 276 bin seviyesinde değişim göstermedi. Bununla birlikte 

JOLTS açılan iş imkanları verisinin 5.526 milyon ile beklentilerin üzerinde gelmesi ise Dolar’ı güçlendiren bir gelişme olarak karşımıza çıktı. Öte yandan FED Başkanlarından 

gelen karışık söylemlerin de Dolar Endeksi’nde volatilite yarattığı görüldü. 

 

EURO BÖLGESİ 
• Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, dün Brüksel’de yaptığı konuşmasında global büyüme endişelerine yer verirken, gerektiği taktirde parasal genişleme 

programının Eylül 2016’nın ötesine uzatılabileceğini belirtti. Draghi’nin konuşmasıyla birlikte geri çekilen EURUSD paritesi, en düşük 1.0691 seviyesini gördükten sonra  

kapanışını 1.0814 seviyesinden gerçekleştirdi. 

• Almanya ekonomisi üçüncü çeyrekte beklentilere paralel şekilde %0.3 büyüme kaydederken, yıllık bazda %1.7 büyüme ile piyasa tahminlerinin hafif altında kaldı (beklenti: 

%1.8). 

 
ASYA / PASİFİK 
Japonya’da sanayi üretimi Eylül ayında %1.1 artış gösterirken, yıllık bazda %0.8 daralma kaydetti. Piyasa beklentisi aylık bazda %1.0 oranında bir artış oluşması yönündeyken, 

yıllık bazdaki daralma beklentisi %0.9 düzeyindeydi. Veri sonrası USDJPY paritesinde değer kazançları görüldü. 

 

EMTİA 
OPEC'in Ekim ayına ilişkin petrol raporundaki beklentiye göre, petrol talebi bu yıl yüzde 1,65 artış göstererek günlük 96.86 milyon varile ulaşacak. 2016 yılında küresel petrol 

talebi ise bu yıla göre yüzde 1,35 artışla günlük 94.11 milyon varile yükselecek. Bununla birlikte Ekim ayında ham petrol üretimi ise bir önceki aya göre 260 bin düşüş göstererek 

31.38 milyon varil olarak gerçekleşti. OPEC ülkeleri içinde ham petrol üretimi en çok Irak, Suudi Arabistan ve Kuveyt'te düşerken, Libya'da üretim artış gösterdi. 

 

*Bloomberg,**Foreks 

Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti* Önceki*

12:00 3.Çeyrek GSYH(Öncü) %0,4 %0,4

12:00 Eylül Dış Ticaret Dengesi(Euro)  ● 11,2MLR

15:30 Ekim Perakende Satışlar(Aylık) %0,3 %0,1

15:30 Ekim Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) %0,1 -%0,5

17:00 Kasım/1 Michigan Tüketici Güven Endeksi 91,0 90,0

**11:00 → Uluslararası Derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Londra'da 'Türkiye: Şoklara Karşı Ne Kadar Dayanıklı?'

konulu konferans düzenleyecek.

19:30 → FED üyelerinden Mester konuşacak.

13 Kasım Cuma



EUR/USD: 1.0810’dan Direnç Görmekte. 

Draghi'nin enflasyonda aşağı yönlü risklerin yüksek 

olduğunu ve ihtiyaç görülmesi halinde varlık alım 

programının Eylül 2016 sonrasına uzatabileceğini 

belirtmesinin de etkisiyle 1.07’nin altına sarkan parite, 

akşam saatlerinde FED Başkanı Yellen’ın para 

politikası hakkında açıklama yapmamasıyla birlikte 

tekrar toparlandı. Bugün açıklanacak olan ABD 

perakende satışlar verisi paritede volatiliteyi 

arttırabilir.  

 

Teknik olarak incelendiğinde; satış baskısının 

devam ettiği parite, 1.0810 seviyesinden direnç 

görmekte. Düşüşün devamı halinde 1.0740 ve 1,0675 

destekleri test edilebilir. Olası tepki alımlarında ise 

1.0810 ve 1.0890 dirençleri  izlenebilir. 



USD/TRY:2.8680’den  Destek Bulmakta. 

ABD tarafında önemli bir veri akışının olmadığı günde, 

Fed Başkanı Yellen, yaptığı konuşmada para 

politikasına dair herhangi bir açıklamada bulunmadı. 

Yellen konuşması öncesi gelişmekte olan ülke para 

birimlerinin tamamı Dolar karşısında satıcılı 

seyrederken; USDTRY paritesi de 2.89 direncine doğru 

yükseldi. Yellen'in para politikasına ilişkin bir açıklama 

yapmamasının ardından gelişmekte olan ülke para 
birimleri dolar karşısında değer kazandı ve kur geriledi. 
 

Teknik olarak incelendiğinde; Dolar'ın dün akşam 

saatlerinde değer kaybetmesiyle beraber düşüş 

yaşayan parite, aşağı yönlü hareketin devamında 2,85 

- 2,82 destek seviyelerini test edebilir. 2.8680 

seviyesinden destek bulan parite, yukarı yönlü 

hareketlerde 2,88 - 2,90 dirençleri dikkat edilmesi 

gereken seviyeler olarak öne çıkmakta. Oluşan trend 

sebebiyle parite, 2,90 - 2,86 bandını kırmakta 

zorlanabilir.   



XAU/USD: RSI Aşırı Satış Bölgesinde. 

Altın, FED üyelerinin Aralık’ta faiz artışını işaret 

eden  konuşmalarının da etkisiyle dün 1074 Dolar 

desteğine kadar geriledi. 1080 desteğinden gelen 

tepki alımlarıyla birlikte bir miktar toparlanan sarı 

metal, yükselişin devamında 1085 ve 1100 

dirençlerini test edebilir. Düşüş kanalındaki 

hareketin devamında ise 1080 ve 1075 destekleri 

takip edilebilir.  RSI göstergesi ise halâ aşırı satış 

bölgesinde bulunmakta. 



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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