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FOREX GÖRÜNÜM 

TÜRKİYE 

  

Haftanın son işlem gününde yurt içinin öne çıkan verisi TCMB beklenti anketi oldu. Bir önceki ayda 2015 yıl sonu için TÜFE beklentisi %7.98 iken, Ekim ayı 

anketinde bu oran %8.25’e yükseldi. Yıl sonu büyüme beklentisi ise %2.9 düzeyinde sabit kaldı. Verilerin ardından USDTRY paritesi 2.90’ın altını görse de 

kalıcı bir düşüş sağlayamadı. 

 

AMERİKA 

 

ABD’de sanayi üretimi Eylül ayında beklentilere paralel şekilde %0.2 daralırken, kapasite kullanım oranı %77.6’dan %77.5’e geriledi. Michigan Tüketici 

Güven Endeksi ise beklentilerin aşarak 92.1 seviyesine yükseldi (beklenti: 89.5).  Gün sonunda Dolar’ın gelişmiş ve gelişmekte olan ülke para birimleri 

karşısında bir miktar güçlendiği görüldü. 

 

 

EURO BÖLGESİ 

 

Euro Bölgesi’nde dış ticaret dengesi Ağustos ayında piyasa tahminlerinin altında 11.2 milyar euro açık verirken, tüketici fiyatları Eylül ayında beklentilere 

paralel şekilde %0.2 artış gösterdi. EURUSD paritesi gün içinde 1.14 bölgesine doğru hareketlense de kapanışını 1.1348 seviyesinden yaptı. 

 

ASYA 

 

Bugünün veri gündemi oldukça sakin iken, sabahın öne çıkan verileri Çin’den geldi. Perakende satışlar yıllık bazda beklentilerin hafif üzerinde 

gerçekleşirken, sanayi üretimi %5.7 artarak tahminlerin bir miktar altında kaldı. Ekonomik büyüme ise %6.8’lik piyasa beklentisini aşmayı başararak %6.9 

seviyesinde gerçekleşse de, 2009 yılının ilk çeyreğinden bu yana kaydedilen en zayıf ilerleme oldu. Ancak büyümedeki iyileşme ekonomik teşviklerin 

büyümeye katkı sağlamaya başladığına işaret etti. 

 

EMTİA 

 

Cuma günü ABD’den beklentileri karşılayan verilerin gelmesiyle birlikte Altın fiyatlarındaki satış baskısının arttığı görülmekte. Dünya’nın en büyük Altın 

talepçisi durumundaki Çin’den beklentileri aşan bir büyüme oranı gelmesine karşın, FED’in hala bu yıl içinde bir faiz artırımı yapabilmesi ihtimali değerli 

metali tekrar 1170’li seviyelere doğru geriletmekte. 

 

 



EUR/USD: Yükseliş Kanalı Alt Bandından Destek Bulmakta. 

Cuma günü Euro Bölgesi'nde açıklanan TÜFE 

verilerinin beklenti dahilinde gelmesiyle birlikte, ABD 

tarafında kapasite kullanım oranları ve sanayi üretim 

verilerinin de beklentiler dahilinde geldiği görüldü. 

Michigan tüketici güven endeksi de beklentilerin 

üzerinde geldi ve parite 1.1335’lere kadar geriledi. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; yükseliş kanalı alt 

bandından destek bulan parite 1,14'ün üzerinde 

1,1450 ve 1,15 direncini test edilebilecekken; kanal 

dışına çıkması halinde 1,1350 ve 1,13 desteklerine  

kadar düşüş devam edebilir. 



USD/TRY: 2.8950’nin Altında Satış Baskısı Devam Edebilir! 

Cuma günü yurtiçinde artan risk primiyle birlikte 

kurlarda yukarı yönlü sert hareket görüldü. 2 yıllık 

tahvil faizlerindeki yükseliş de bunu desteklerken, 

TCMB beklenti anketine göre enflasyonda yukarı 

yönlü revize yapıldı. ABD tarafında kapasite kullanım 

oranları ve sanayi üretim verilerinin beklentiler 

dahilinde; Michigan tüketici güven endeksinin de 

beklentilerin üzerinde gelmesi kurda yukarı yönlü 

hareketleri destekledi. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; düşüş kanlındaki 

hareketine devam eden paritede 2,89 desteğinin 

altında 2,8760 ve 2,8620 desteğine doğru geri 

çekilme yaşanabilecekken; yukarı yönlü hareketlerin 

kuvvetlenmesi için 2.8950’nin üzerindeki 

kapanışların önemi artmakta. Bu seviyenin aşılması 

halinde ise 2,9060 ve 2.9270 direncine doğru 

yükselişler yaşanabilir. 



XAU/USD: Yükseliş Kanalının Altına Sarkmış Durumda.  

ABD tarafında kapasite kullanım oranların ve 

sanayi üretim verilerinin beklentiler dahilinde 

geldiğini gördük. Michigan tüketici güven 

endeksinin 88,8 beklentiye karşılık 92,1'e 

yükselmesi dolar tarafında dengeyi sağlarken; sarı 

metal de 1175’in altına sarktı. Asya seansında ise 

Çin’den beklenti üzerinde gelse de 2009’dan bu 

yana en düşük çeyreklik büyümeyi gösterdi. Sanayi 

üretimi verisi de %5.7 artışla beklentilerin altında 

kaldı. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; 1190 seviyesinden 

direnç gören sarı metal, 1173 seviyesinde 

tutunmaya çalışmakta. 1173 seviyesinin altında 

önce 1168 ve arkasından 1157'ye kadar geri 

çekilme yaşanabilecekken; 1180'in üzerinde 1187 

ve 1192 seviyesine kadar yükselişler izlenebilir. 



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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