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FOREX GÖRÜNÜM 

TÜRKİYE 

• Dün yurt içinde takip edilecek önemli bir ekonomik veri bulunmazken, gelişen ülke para birimlerinin Dolar karşısında zayıf bir seyir izlediğini gördük. 

Güne 2.9206 seviyesinden başlayan USDTRY paritesi kapanışını 2.9520 seviyesinden yaptı. 

• Cari denge ise Ağustos’ta 163 milyon dolar açık verdi (beklenti: 0.00). Veri sonrası Türk Lirası’nda paritesinde değer kazançları görülmekte. 

 

ABD / KANADA 

Dün ABD kanadında günün öne çıkan gelişmesi St. Louis FED Başkanı Bullard’ın para politikası konusundaki görüşleri oldu. Bullard; FED’in enflasyon ve 

istihdamdaki hedefine fiilen ulaştığını belirtip faiz artışına başlama zamanının geldiğini ifade etti. Fakat ihtiyatlı olmak adına kademeli bir faiz artışı yapılması 

gerektiğine işaret ederek, bu şekilde ABD para politkasının birkeç yıl sıkı olmayacağını da belirtti. Bullard, ayrıca FED’in Eylül toplantısı sonrası sadece bir 

veriye bakarak Ekim’de faiz artırmasının zor oalbileceğini de ekledi. Bu açıklamalarla Dolar Endeksi’nin dalgalandığı görüldü. 

 

EURO BÖLGESİ 

İngiltere’de TÜFE rakamları Eylül ayında beklentilerin aksine zayıf bir performans götererek aylık ve yıllık bazda negatif bölgeye geçti (aylık: -%0.1 / yıllık: -

%0.1). 

 

ASYA 

Çin’de tüketici fiyatları, aylık bazda %1.8 olan piyasa beklentisinin altında, %1.6 oranında artış gösterdi. Yıllık bazda da -%5.9 ile sabit kalan TÜFE verisi 

sonrası, dün gelen zayıf dış ticaret rakamlarıyla da birlikte Çin ekonomisindeki yavaşlamaya ilişkin endişeler sümeye devam ediyor.   

 

EMTİA 

Uluslararası Enerji Ajansı’nın(IEA) raporuna göre; Küresel petrol arzı, eylülde bir önceki aya göre değişiklik göstermeyerek günlük 96,6 milyon varilde kaldı 

ve arz fazlasının 2016’da da devam edebileceğini açıkladı. Raporun etkisiyle Brent Petrol yeniden 50 doların altında işlem görmekte. 

 

14 Ekim Çarşamba

Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti* Önceki*

11:30 Eylül İşsizlik Oranı %5,5 %5,5

12:00 Ağustos Sanayi Üretimi(Aylık) -%0,5 %0,6

15:30 Eylül Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) -%0,2 %0,0

15:30 Eylül Perakende Satışlar(Aylık) %0,2 %0,2

21:00 → ABD’de ‘Bej Kitap (Beige Book)’ raporu açıklanacak. *Bloomberg 



EUR/USD: 1.1400’ü Kırmış Görünmekte! 

Dün açıklanan ve Almanya'da kurumsal yatırımcı ve 

analistlerin ekonomiye duyduğu güveni ölçen Zew 

Endeksi, Ekim ayında 1,9 puana gerileyerek 

beklentilerin(6,5) oldukça altında gelmiştir. Ayrıca 

Almanya nihai TÜFE verileri de beklentiler dahilinde 

geldi. Amerika tarafında ise St. Louis FED Başkanı 

James Bullard, FED’in istihdam ve enflasyon hedefine 

fiilen ulaştığını ve buyüzden faiz artışına başlama 

zamanı geldiğini belirtti. Ardından  FED'in eylül 

toplantısı sonrası ve sadece bir veriye bakarak Ekim'de 

faiz arttırmasının zor olabileceğini de ekledi. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; gün içinde ve Asya 

seansında 1.14’ü tekrar tekrar test eden paritede, bu 

direncin geçilmesi halinde 1.1440 ve 1.1480 dirençleri 

takip edilebilir. 1.1440'ın ana direnç konumunda 

olduğunu ve bu seviye üzeri günlük bar kapanışları 

oluşmadığı sürece paritedeki Euro lehine yukarı yönlü 

işlemler sınırlı kalabilir. 1.14 direnci altı geri 
çekilmelerde ise 1.1310 ve 1.1280 destekleri izlenebilir. 

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

EURUSD 1.1363 # 1.1252 1.1139 -1.00% 59.49 23.53 1.0892 1.1472 37% 26%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



USD/TRY: 50 Günlük Ortalamanın Altına Sarktı! 

Dünya Bankası Türkiye'nin 2015 için büyüme tahminini 

%3,2'ye yükseltmesine rağmen siyasi belirsizliklerin 

devam etmesiyle yılın ikinci yarısında ekonomik 

faaliyetlerin hız kaybetmesini beklediğini açıklamıştır. 

İŞKUR’dan açıklanan verilere göre işsizliğin Eylül 

ayında geçen yıla göre %17.1 azaldığı belirtilmiştir. 

Yurtiçindeki bu olumlu gelişmelere karşın; küresel 

olarak gelişmekte olan ülke para birimlerinin Dolar’a 

karşı zayıf kalması ve St. Louis FED Başkanı Bullard’ın 

şahin konuşmalarının da etkisiyle kur, 2.96’nın üzerini 

görmüştür. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; kısa vadeli 

ortalamaları arasında hareket eden paritede gün içi 

işlemlerde 2,95 seviyesi kontrol noktası olarak takip 

edilebilir. Kontrol noktası üzerinde yükselişlerde 2,9630 

ve 2.9750 seviyeleri direnç olarak izlenebilecekken; 

kontrol noktası altında ise 2,9350 ve 2,9220 seviyeleri 

aşağı yönlü işlemlerde destek olarak takip edilebilir. 

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 2.9506 # 2.9949 2.6836 -10.39% 45.33 30.15 2.7152 3.1244 86% 91%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



XAU/USD: 1173’ün Üzerinde Alımlar  Artabilir! 

Dün Çin'den gelen ithalat ve ihracat verilerinin 

beklentilerin altında kalması büyüme kaygılarını 

arttırırken küresel talepte azalma yaşandığının bir 

göstergesi olarak da algılandı. Emtia hisselerinde 

satışlar görülürken altın fiyatlarında da satışlar 

görülmüştü. 1150 seviyelerini aşağı yönlü 

kıramayan paritede bugün yine Çin’den beklentileri 

karşılayamayan TÜFE verileri açıklandı ve ‘güvenli 

liman’ algısıyla tekrar yukarı yönlü hareketler 

izlendi. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; 200 günlük 

ortalamasının bulunduğu 1168 seviyesini yukarı 

yönlü geçen sarı metalde, 1173'ün kırılması halinde 

önce 110 ve arkasından 1187 seviyesine kadar 

yükselişler izlenebilir. Aşağıda ise 1168 desteğinin 

altında 1157'ye kadar geri çekilme yaşanabilir. 
  
 

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1173.04 # 1140.62 1176.87 3.18% 65.95 19.90 1080.18 1167.22 42% 14%

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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