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FOREX GÖRÜNÜM 

TÜRKİYE 

Türkiye’de işsizlik oranı Temmuz döneminde piyasa tahminlerine paralel şekilde %9.8’e yükseldi (önceki: %9.6). Veri sonrası USDTRY paritesinde yukarı 

yönlü hareketler görüldü. 

 

AMERİKA 

 

• ABD Merkez Bankası FED’in faiz artırımı için yakından takip ettiği ekonomik göstergelerden biri olan tüketici fiyatları dün açıklandı. Aylık bazda piyasa 

beklentilerine paralel olarak %0.2 azalış kaydeden TÜFE, yıllık bazda ise %0.0 düzeyinde açıklanarak tahminlerin üzerinde kaldı (beklenti: -%0.1). 

Haftalık işsizlik başvuruları ise tahminlerin altında kalarak 255 bin düzeyinde gerçekleşti ve dört haftalık işsizlik başvuruları ortalaması Kasım 1973’ten bu 

yana en düşük seviyesini gördü.  

• ABD‘de Ekim ayı Philadelphia İş Dünyası Aktivite Endeksi -4.5 (Beklenti:-2 Önceki:-6) olarak açıklanırken, Empire State İstihdam Endeksi -11.36 

düzeyine yükseldi (Beklenti: -8, Önceki:-14.67). 

• Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Brezilya’nın kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin en alt düzeyi olan BBB-’ye düşürdü, görünüm ise ‘negatif’. 

 

EURO BÖLGESİ 

Euro Bölgesi özelinde takip edilecek önemli bir verinin olmadığı günde EURUSD paritesi, ABD’den gelen veriler doğrultusunda hareketlendi. Gün içinde 

1.1490 seviyesine kadar yükselen parite, ABD’den beklenti dahilinde gelen TÜFE ve 1973’ten bugüne en düşüğünde gelen ortalama işsizlik başvurularının 

da etkisiyle 1.1460’a kadar geriledi. 

 

ASYA 

Yeni Zelanda’da tüketici fiyatları üçüncü çeyrekte beklentilerin hafif üzerinde %0.3 artış gösterdi. Yıllık TÜFE ise %0.4 seviyesinde. 

 

EMTİA 

Altın, Çin ve Avrupa’daki zayıflamanın FED’in faiz artırımını bu sene gerçekleştiremeyecine yönelik spekülasyonların gündeme gelmesiyle birlikte sene 

içindeki tüm değer kayıplarını silmiş oldu. 

 

 

*Bloomberg 

Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti* Önceki*

12:00 Eylül Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) %0,2 %0,0

12:00 Ağustos Dış Ticaret Dengesi(Euro) 20MLR 31,4MLR

14:30 Ekim TCMB Beklenti Anketi-Yıl Sonu TÜFE  ● %7,98

16:15 Eylül Sanayi Üretimi(Aylık) -%0,2 -%0,4

17:00 Ekim/1 Michigan Tüketici Güven Endeksi 88,5 87,2

16 Ekim Cuma



EUR/USD: Yükseliş Kanalı Alt Bandından Destek Görmekte. 

ABD’den beklentiler dahilinde gelen TÜFE ile 

1973’den bu yana en düşüğünde gelen işsizlik 

başvuruları verileri sonrası 1.1490’dan 1.1360’lara 

kadar geri çekilme görüldü. Avrupa tarafında ise 

Avrupa Merkez Bankası üyesi Nowotny, manşet ve 

çekirdek enflasyonun Avrupa Merkez Bankası'nın 

hedefinden oldukça uzak olduğunu söyledi.  

 

Teknik olarak incelendiğinde; kısa vadeli yükseliş 

kanalı alt bandından destek bulan parite, 1,14'ün 

üzerinde 1,1450 ve 1,15 direnci test edilebilecekken; 

aşağıda ise 1,1350 seviyesinin altında 1,13 

desteğine kadar düşüş devam edebilir. 
  
 

Kısa Vade Direnç3 1.1608

Uzun Vade Direnç 2 1.1552

Periyod Direnç 1 1.1476

1 Gün % PİVOT 1.1420

5 Gün % Destek 1 1.1344

Aylık % Destek 2 1.1288

2015 Destek 3 1.1212-5.87

-0.10

0.28

 %Değişim

0.72

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

EURUSD 1.1386 # 1.1269 1.1133 -1.21% 59.03 26.79 1.0904 1.1488 39% 26%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



USD/TRY: Düşüş Kanalındaki Hareketine Devam Etmekte. 

Yurtiçine baktığımızda dün işsizlik oranı Temmuz 

ayında bir önceki ayki yüzde 9,6'nın üzerinde 

beklentiler paralelinde yüzde 9,8 olarak gerçekleşti. 

Gelişmekte olan ülke para birimlerindeki artışın dün 

de devam etmesiyle kurlarda satışlar devam 

ederken; ABD’den beklentilerden iyi gelen çekirdek 

TÜFE ve  işsizlik başvurusu verileriyle birlikte kurda 

2.90’lara doğru toparlanma gerçekleşti.  

  

Teknik olarak incelendiğinde; Paritede, 2,8950 

seviyesini takip edebiliriz. Bu seviyenin kırılması ve 

altında kalıcılık sağlaması durumunda 2,8850 

desteğine doğru geri çekilmeler görülebilir. Parite 

yönünü yukarı çevirirse bu durumda 2,9150 ara 

direncini kırması gerekmektedir. Bu ara direncin 

kırılmasıyla parite 2,9350 direncine doğru yükseliş 

kaydedebilir. 
 

Kısa Vade Direnç3 2.9539

Uzun Vade Direnç 2 2.9377

Periyod Direnç 1 2.9106

1 Gün % PİVOT 2.8944

5 Gün % Destek 1 2.8673

Aylık % Destek 2 2.8511

2015 Destek 3 2.8240-19.21

-0.30

0.66

 %Değişim

3.50

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 2.8875 # 2.9788 2.6925 -9.61% 35.30 29.01 2.7313 3.1173 79% 86%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



XAU/USD: Aşırı Alım Bölgesinden Düzeltme Gelmekte.  

ABD tarafında dün gelen verilerde karmaşık bir 

tablo vardı. ABD'de açıklanan enflasyon verilerine 

baktığımızda manşet enflasyonun beklentiler 

paralelinde geldiğini ve hatta çekirdek enflasyon 

verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini 

izledik. Haftalık işsizlik başvurularına baktığımızda 

da 255 bin ile Aralık 1973'ten bu yana en düşük 

seviyelerine indiğini gördük. Altın fiyatları veriler 

öncesi 1192 seviyesine kadar yükselmişken, 

verilerle birlikte 1175’e kadar satışlar görüldü. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; kısa vadeli yükseliş 

kanalındaki hareketine devam eden sarı 

metal1180’in aşağısında 1173 ve 1168 seviyesine 

kadar geri çekilme yaşanabilecekken; 1180'in 

üzerinde 1187 ve 1192 seviyesine kadar yükselişler 

izlenebilir. 
  
  
 

Kısa Vade Direnç3 1211.857

Uzun Vade Direnç 2 1201.763

Periyod Direnç 1 1194.577

1 Gün % PİVOT 1184.483

5 Gün % Destek 1 1177.297

Aylık % Destek 2 1167.203

2015 Destek 3 1160.017-0.80

-0.76

1.89

 %Değişim

4.88

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1178.15 # 1146.32 1176.54 2.64% 64.53 23.38 1078.92 1174.38 44% 15%

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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