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FOREX GÖRÜNÜM 

TÜRKİYE 

Cuma günü yurt içi veri takvimi sakin durumda iken, Türk Lirası, Dolar karşısında gelişmekte olan ülke para birimleri arasında Brezilya Reali’nden 

sonra en çok değer kaybeden para birimi oldu. Gün içinde 3.02-3.05 aralığında dalgalanan USDTRY paritesi, kapanışını 3.0466 seviyesinde 

gerçekleştirdi. 
 

ABD / KANADA 

Haftanın son işlem gününde ABD kanadından gelen karışık veriler, Dolar Endeksi’nde geri çekilme meydana getirdi. Ağustos ayı ÜFE’de aylık 

bazda  %0.1 daralma beklenirken, veri %0.0 olarak açıklandı. Michigan Tüketici Güveni ise 91.9’dan 85.7’ye geriledi. Veri sonrası Dolar’da oluşan 

zayıflama, beklentilerden olumlu gelen hazine bütçe dengesi sonrası bir miktar toparlansa da kalıcı bir ivme yakalayamadı. 
 

EURO BÖLGESİ 

Veri akışı açısından sakin bir gün geçirecek olan EURUSD paritesi için günün öne çıkan gelişmesi Euro Bölgesi’nden gelecek Temmuz ayı sanayi 

üretimi olarak karşımıza çıkmakta. Mayıs ve Haziran aylarında negatif gerçekleşen veri için Bloomberg piyasa beklentisi %0.3 artış olması 

yönünde. 

 
ASYA/PASİFİK 

• Japonya’da sanayi üretimi Temmuz ayında %0.8 daraldı (önceki: -%0.6). 

• Çin’de sanayi üretimi Ağustos ayında %0.53 artış gösterdi (önceki. %0.3). 

 

EMTİA 

Küresel arz fazlasının 2016’da da devam edeceğine yönelik beklentiler ve Çin’deki ekonomik yavaşlama, petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü baskısyı 

artırmakta. Batı Teksas tipi ham petrol 44.60 dolardan işlem görmekte iken, Brent petrol  47.87 dolar seviyesinde. 

 

 

*bloomberg 

14 Eylül Pazartesi
Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti* Önceki*

10:15 Ağustos İthal Fiyatları (Aylık) -0.50% -0.30%

10:15 Temmuz Perakende Satışlar(Yıllık)  ● -0.90%

12:00 Temmuz Sanayi Üretimi(Aylık) 0.30% -0.40%



EUR/USD: 1.1375’i Test Etmekte. 

Cuma günü Almanya tarafında TÜFE verileri 

beklentiler dahilinde gerçekleşti. Almanya'da 

perakendecilik sektörünü yansıtan toptan satış fiyat 

endeksinin gerilemesi ve piyasada FED'in Eylül 

ayında faizleri artıracağı beklentisi günün ilk 

yarısında paritenin satıcılı seyretmesine neden olsa 

da, 1,1250 desteği kırılamadı. ABD’den gelen ÜFE 

ve çekirdek ÜFE verilerinin beklentilerin üzerinde 

gerçekleştiğini gördük. Fakat Michigan tüketici 

güven endeksinin ise 85,7 ile 2014 Eylül’den bu 

yana en düşük seviyeye inmesiyle beraber paritede 

başlayan yükseliş, akşam saatlerinde 1.1350’yi 

gördü. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; Yukarıda 1,1350 

seviyesinin üzerinde önce 1,14 ve arkasından 

1,1450 seviyesi test edilebilir. Aşağıda ise 1,13'ün 

altında 1,1250 ve 1,12 desteğine kadar satışlar 

görülebilir. 
 



USD/TRY: 3.06’dan Direnç Görmekte! 

Yurt içinde Cuma günü veri akışı sakin olmasına 

karşın fianansal kurumlardan gelen açıklamalar 

önemliydi. Goldman Sachs, sepet kurun 12 ay içinde 

3,60 seviyesini gördükten sonra 2016 yılını 3,38'den, 

2017 yılını ise 3,25'ten kapatacağını iletti. TCMB'nin 

şu anda yüzde 7,50 olan politika faizini yüzde 

12,00'ye çıkaracağını savundu. Fitch ise Türk 

bankalarının dış borçlarının artmaya devam ettiğini 

ve Türkiye'nin, ABD'nin bir faiz artışına karşı en 

kırılgan gelişmekte olan ülkelerden biri olduğunu 

belirtti. TL'deki değer kaybı devam ederken, kurlarda 

yükselişin devam ettiği görüldü. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; 3,0450 seviyesinin 

aşağısında kalınması durumunda 3,0260 ve 3,0070 

seviyeleri test edilebilir. Paritenin 3,0450 

seviyesinden yükselmesi durumunda ise 3,0650 ve 

3,0840 dirençleri izlenecektir. 

 



XAU/USD: 1110’u Geçmekte Zorlanıyor! 

ABD’den gelen ÜFE ve çekirdek ÜFE verilerinin 

beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini, Michigan 

tüketici güven endeksinin ise 85,7 ile beklentilerin 

altında kaldığını izledik. Altın, ÜFE verileri ile aşağı 

yönlü hareket  etse de, düşük gelen Michigan tüketici 

güveninden sonra 1100 seviyesinden tepki verdi. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; Satış baskısının 

devam ettiği sarı metalde 1100 desteğinin altında 

önce 1087 ve arkasından 1077 seviyesine kadar 

güçlü satış görülebilir. Altının tekrar 1115 direncini 

kırması halinde ise önce 1130 ve arkasından 1143 

direnci test edilebilir. 

  



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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