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FOREX GÖRÜNÜM 

TÜRKİYE 

Dün yurt içinde takip edilecek önemli bir veri akışı bulunmazken, ABD’den gelen TÜFE rakamları takip edildi. Aylık bazda gerileme kaydeden TÜFE verileri 

sonrası USDTRY paritesi 3 liranın altını gördü. 

 

ABD / KANADA 

Merakla beklenen faiz kararı öncesi ABD merkez bankası FED’in önemle takip ettiği ekonomik datalardan biri olan TÜFE verisi dün açıklandı. Ağustos 

ayında Bloomberg konsensüs beklentisine paralel olarak %0.1’den -%0.1 seviyesine gerileyen tüketici fiyatları, yıllık bazda %0.2 oldu. Gıda ve enerji 

fiyatlarından arındırılmış çekirdek TÜFE’nin de %0.2’den %0.1’e gerilemesi, FED’in %2 olan enflasyon hedefinin hala uzağında bulunduğuna dair 

fiyatlamalar Dolar’da değer kayıplarına yol açtı.  

 

EURO BÖLGESİ 

Euro Bölgesi’nde ikinci çeyrek TÜFE verisi beklentilere paralel olarak -%0.6’dan, %0.0 yükselirken, yıllık bazda %0.1 artış göstererek beklentilerin altında 

kaldı. EURUSD paritesinde değer kaybına yol açan bu gelişme sonrası en düşük 1.1214 seviyesi test edildikten sonra, ABD kanadından gelen zayıf TÜFE 

verisi sonrası parite tekrar 1.13 seviyesinin üstünü gördü. 

 

ASYA / PASİFİK 

• Yeni Zelanda ekonomisi, ikinci çeyrekte %0.4 büyüyerek beklentilerin altında bir performans sergiledi. Veri sonrası NZDUSD paritesinde sert düşüşler 

meydana gelirken, sonrasında gelen alımlarla parite bir miktar toparlanmış durumda. 

• Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Japonya’nın kredi notunu AA-’den A+’ya düşürüp, görünümü Durağan’a çekti. Bu sabah açıklanan Ağustos ayı dış 

ticaret dengesi ise 569.7 milyar yen açık vererek beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Gelişmeler sonrası USDJPY paritesinde değerlenmeler görülmekte. 

 

EMTİA 

ABD’de, DOE petrol stokları geçtiğimiz hafta 2.1 milyon varil azalarak 455.9 milyon milyon varil düzeyine geriledi. Verinin petrol fiyatlarına etkisi pozitif iken, 

Brent petrol yeniden 50 dolar seviyesini test etmekte. 

17 Eylül Perşembe

Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti* Önceki*

10:30 3.Çeyrek SNB Faiz Kararı -%0,75 -%0,75

11:30 Ağustos Perakende Satışlar(Aylık) %0,2 %0,1

15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları 276BİN 275BİN

15:30 Ağustos Konut Başlangıçları 1,16MLN 1,21MLN

15:30 Ağustos İnşaat İzinleri 1,15MLN 1,12MLN

15:30 2.Çeyrek Cari İşlemler Dengesi -111,1MLR -113,3MLR

21:00 Eylül FED Faiz Kararı %0.0-0.25 %0.0-0.25

21:30 → ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Janet Yellen, basın toplantısı düzenleyecek. *bloomberg 



EUR/USD:  20 Günlük Ortalaması 1.1260’ı Aşağı Yönlü Test Etmekte! 

Euro Bölgesi'nde Ağustos ayı enflasyon verisi son 

dört ayın en düşük seviyesine gerileyerek 

beklentilerin altında kaldı. Euro Bölgesi enflasyonu 

yüzde 0.1 seviyesinde gelerek ECB'nin bölge 

ekonomisini canlandırma adımlarını zorlaştırmış 

oldu. ABD enflasyon verileri ise beklentilere paralel 

sonuçlanmasına rağmen FED’in orta vadeli hedef 

gösterdiği enflasyon beklentisi olan %2’ye 

ulaşamaması ile Dolar global bazda değer kaybetti 

ve parite tekrar 1.13’ün üzerine çıktı. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; simetrik üçgen 

formasyonunda sıkışmakta olan parite için aşağıda 

1.1245 desteği önemlidir. Fed sonrası bu desteğin 

kırılması durumunda ilk etapta 1.12 seviyesine 

doğru satışlar görebiliriz. Yukarıda ise 1,1310 

direnci önemlidir. Bu seviyenin kırılması durumunda 

ise 1,1350 ve 1,14 seviyeleri hedeflenebilir. 

 

Kısa Vade Direnç3 1.1456

Uzun Vade Direnç 2 1.1388

Periyod Direnç 1 1.1349

1 Gün % PİVOT 1.1281

5 Gün % Destek 1 1.1242

Aylık % Destek 2 1.1174

2015 Destek 3 1.1135-6.54

0.00

0.41

 %Değişim

2.08

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

EURUSD 1.1309 # 1.1273 1.1226 -0.42% 56.78 23.18 1.0800 1.1416 34% 24%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



USD/TRY: Yükseliş Kanalı Alt Bandını Kırmış Durumda! 

Dün paritede görülen geri çekilme, haftanın üçüncü 

işlem gününde de FED'in faiz artırımı belirsizliği 

dolayısıyla Dolar üzerindeki negatif fiyatlanmanın da 

etkisiyle oluşmaktadır.  Türkiye'den önemli veri 

akışının olmadığı günde ABD'den oldukça kritik 

enflasyon rakamları takip edildi. Beklentiler dahilinde 

gerçekleşen ABD TÜFE rakamlarının henüz FED'in 

istediği seviyelerde olduğunu söyleyemeyiz. Bugün 

sona erecek FOMC sonrasında merakla beklenen 

faiz kararı öncesi enflasyon verilerinin FED'in kararı 

açısından önemli olduğunu söyleyebiliriz. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; Yükseliş kanalını 

aşağı yönlü kıran paritede 2,9935 desteği önemlidir. 

Bu desteğin kırılması durumunda satışlar hızlanabilir 

ve 2,9770 desteği test edilebilir. Paritenin tekrar 

3,0070'in üzerine yükselmesi durumunda ise 3,0350 

ve 3,0695 seviyeleri izlenebilir. 
  
 

Kısa Vade Direnç3 3.0614

Uzun Vade Direnç 2 3.0470

Periyod Direnç 1 3.0202

1 Gün % PİVOT 3.0058

5 Gün % Destek 1 2.9790

Aylık % Destek 2 2.9646

2015 Destek 3 2.9378-22.22

-0.36

0.85

 %Değişim

-4.59

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 3.0051 # 2.9769 2.6236 -11.87% 61.46 60.12 2.5584 3.0812 93% 95%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



XAU/USD: 50 Günlük Ortalamasında Tutunmakta! 

ABD enflasyon verisinin açıklandığı saatten itibaren 

altın fiyatlarının 1107 seviyelerinden 1125 

seviyelerine kadar çıktığı görülmekte. TSİ 15:30'da 

açıklanan ABD TÜFE rakamları genel olarak 

beklentiler dahilinde gerçekleşti ancak FED'in 

hedeflediği rakamlara henüz ulaşılamamış olunması 

Dolar’da değer kayıplarını beraberinde getirdi. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; Altın’ın, 1100 

seviyesinden aldığı destekle düşen trend direncini 

yukarı yönde geçtiği görülmekte. Sarı metal, 20 

günlük ortalaması olan 1125 ile 50 günlük ortalaması 

olan 1118 arasında hareketine devam etmekte. 

  

Kısa Vade Direnç3 1151.69

Uzun Vade Direnç 2 1138.00

Periyod Direnç 1 1130.77

1 Gün % PİVOT 1117.08

5 Gün % Destek 1 1109.85

Aylık % Destek 2 1096.16

2015 Destek 3 1088.93-5.58

-0.16

0.97

 %Değişim

0.23

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1121.35 # 1125.87 1181.88 4.97% 50.10 16.77 1073.03 1181.29 19% 6%

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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