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FOREX GÖRÜNÜM 

TÜRKİYE 

Güne 2.9986 seviyesinden başlayarak sakin bir görünüm sergileyen USDTRY paritesi, FED kararı sonrası hızlı bir şekilde 2.9754 seviyesine kadar geri 

çekildikten sonra kapanışını 3.0115 seviyesinden gerçekleştirdi. Parite bu sabah itibariyle 3 lira altında seyrederken, günün en önemli gelişmesi kredi 

derecelendirme kuruluşu Fitch’ten gelecek ülke değerlendirme notu olarak karşımıza çıkmakta. Olası bir not indiriminin söz konusu olması halinde Türk 

Lirası varlıklarda volatil hareketler görülebilir. 

 

ABD / KANADA 

• ABD Merkez Bankası FED’in merakla beklenen Eylül ayı faiz kararı açıklandı. FED, politika faizini 1’e karşı 9 oyla %0.00 -%0.25 bandında sabit 

bırakırken, Richmond FED Başkanı Lacker 25 baz puan artırım istedi. Faiz kararına gerekçe olarak ise, enflasyon oranının hedef seviyenin altında 

olması ve Çin kaynaklı global belirsizlik gösterildi. FED açıklamasında ilk faiz artırımının zamanlamasına ilişkin yönlendirme bulunmazken, 17 FED 

yetkilisinden 13’ünün 2015’te faiz artışı beklediği ifade edildi. Açıklamalarla birlikte EURUSD paritesi 1.14’ün üzerini test ederken, USDTRY 2.98’in altını 

gördü. 

• ABD’de haftalık işsizlik başvuruları 264 bin düzeyinde gerçekleşerek iki ayın en düşük seviyesine geriledi.  

• Ağustos ayı konut başlangıçları 1.126 milyon ile beklentilerin altında kalırken, inşaat izinleri 1.17 milyon ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. 

• 2. çeyrek cari işlemler dengesi beklentilerin altında, 109.7 milyar dolar açık verdi. 

 

EURO BÖLGESİ 

• İngiltere’de perakende satışlar Ağustos ayında  beklentileri karşılayarak %0.2 artış gösterdi. 

• Avrupa Merkez Bankası ECB, Yunan bankalarına verdiği Acil Durum Likidite Yardımı (ELA) üst limitini 89.1 milyar eurodan 88.9 milyar euroya indirdi. 

 

ASYA / PASİFİK 

Asya’da FED kararı sonrası Yen ve Avustralya Doları’ndaki değerlenme göze çarpmakta. Yen şu sıralarda Dolar karşısında %0.50 primli durumda iken, 

Avustralya Doları %0.81 artışla işlem görmekte. 

 

EMTİA 

Petrol fiyatları FED kararı sonrası düşüşünü ikinci güne taşıdı. Batı Teksas türü ham petrol 46.36 dolar seviyesinde iken, Brent petrol yeniden 50 doların 

altına sarkarak 48.82 dolar düzeyinden işlem görmekte. 

18 Eylül Cuma

Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti* Önceki*

11:00 Temmuz Cari İşlemler Dengesi(Euro)  ● 25,4MLR

14:30 Eylül TCMB Beklenti Anketi-Yıl Sonu TÜFE  ● %7,65

17:00 Ağustos CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) %0,2 -%0,2

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye için 'Ülke Görünüm Raporu'nu açıklayacak.
*bloomberg 



EUR/USD: FED Kararı  Sonrası 1.14’ün Üzerinde. 

Dün gece ABD'de Fed faiz kararı ve Fed Başkanı 

Yellen konuşması takip edildi. Fed faiz oranında 

herhangi bir değişikliğe gitmezken; Başkan Yellen 

buna sebep olarak Çin’deki belirsiz ekonomik 

görünüm ile düşük petrol fiyatlarının enflasyonu 

baskılamasını ön plana çıkardı. Fed'in güncellediği 

faiz projeksiyonları 2015 için yüzde 0,625'ten yüzde 

0,375'e, 2016'da yüzde 1,625'ten yüzde 1,375'e 

revizyon edildi. Yellen yaptığı basın toplantısında 

verileri izlemeye devam edeceklerini dile getirdi. 

Fed faiz kararı sonrası dolar global bazda değer 

kaybı yaşadı ve parite alıcılı seyretti. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; Fed sonrası üçgen 

formasyonunu yukarı yönlü kıran paritede 1.14’ün 

üzerinde 1,1450 ve 1,15 seviyeleri hedeflenebilir. 

Paritede görülebilecek kar satışlarında ise ilk etapta 

1,1350 desteği izlenebilir. 

 

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

EURUSD 1.1411 # 1.1274 1.1220 -0.48% 62.22 23.91 1.0794 1.1430 39% 27%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



USD/TRY: 2.9935’in Altında Satış Baskısı Artabilir ! 

FED'in faiz artırmayacağına yönelik piyasada oluşan 

algının önceki akşam saatlerinde açıklanan ABD 

enflasyon verisinin ardından fiyatlanmaya başladığını 

gördük. Küresel para birimleri karşısında hızla değer 

kaybetmeye başlayan Dolar, FED kararı öncesi 

paritenin 3.01 seviyelerine gerilemesine vesile oldu. 

FED’in faiz artırımına gitmemesiyle birlikte 2.9750’ye 

kadar geri çekilen USDTRY, Yellen’ın konuşmalarında 

önümüzdeki dönemde faiz artırımını geciktirmenin 

ekonomide aşırı ısınmaya yol açabileceğini ve Ekim’de 

de faiz artırım ihtimali olduğunu ifade etmesinin de 

etkisiyle tekrar 3.00’ın üzerine çıktı.  

  

Teknik olarak incelendiğinde; FED sonrası 2,9750 

desteğine kadar gerileyen kur, 20 günlük 

ortalamasından destek bulup tekrar 3.00’ın üzerine 

çıkmıştır. 3.00’ın altında satış baskısının devam ettiği 

paritede 2,9750 desteği takip edilebilecekken; paritenin 

tekrar 3,0070'in üzerine yükselmesi durumunda ise 

3,0350 izlenebilir. 

  
 

Kısa Vade Direnç3 3.0653

Uzun Vade Direnç 2 3.0468

Periyod Direnç 1 3.0302

1 Gün % PİVOT 3.0117

5 Gün % Destek 1 2.9951

Aylık % Destek 2 2.9766

2015 Destek 3 2.9600-22.11

0.45

1.53

 %Değişim

-3.50

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 3.0023 # 2.9815 2.6272 -11.88% 59.84 57.44 2.5627 3.0883 92% 95%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



XAU/USD: Düşüş Kanalının Üst Bandını Kırmış Durumda. 

ABD politika faizinin sabit bırakılmasıyla düşüşe 

geçen Dolar, sarı metalin %1.2 kadar değerlenip 

1131 seviyesine kadar çıkmasına vesile oldu. 

Tutanaklarda belirtilen 17 FED yetkilisinin 2015’te 

faiz artırımı bekleyen 15 üyesinin 13’e düşmesi de 

Altın’a destek veren maddelerden birisi oldu. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; FED kararından 

sonra Altın, 1125 direncini kırarak 1131 seviyesine 

kadar yükselmiştir. Gün içinde bir miktar geri çekilen 

sarı metal, 50 günlük ortalaması olan 1128’de 

tutunmakta. 

  

Kısa Vade Direnç3 1131.03

Uzun Vade Direnç 2 1127.45

Periyod Direnç 1 1122.63

1 Gün % PİVOT 1119.05

5 Gün % Destek 1 1114.23

Aylık % Destek 2 1110.65

2015 Destek 3 1105.83-4.93

1.04

1.94

 %Değişim

1.17

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1128.98 # 1124.10 1181.40 5.10% 53.67 16.33 1073.67 1178.97 22% 7%

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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