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FOREX GÖRÜNÜM 

TÜRKİYE 

Veri takviminin sakin olduğu günde, Dolar’daki güçlenmeyle birlikte USDTRY paritesinin yeninden 2.90’ın üzerinde bir kapanış yaptığı görüldü. Bugün ise 

Dolar Endeksi’nin sakin bir seyir izliyor olması pariteyi 2.9040-2.9080 aralığında dalgalandırmakta. 

 

AMERİKA 

• Daha önceki açıklamasında ‘şahin’ bir yaklaşım sergileyen New York FED Başkanı William Dudley, dün yaptığı açıklamasında, global piyasalardaki 

dalgalanma ve enerji fiyatlarındaki baskıyı neden göstererek faiz artırım faiz artırımı ile ilgili fikrini değiştirdiğini belirtti ve olası bir faiz artırımı için henüz 

çok erken olduğunu ifade etti.  Dudley’in yorumu, %6.9 büyüme kaydeden Çin verisinden sonra gerçekleşti ve Dolar üzerinde kayda değer bir etki 

yaratmadı. 

• San Francisco FED Başkanı John Williams, ekonomik verilerdeki olumsuzluklardan kaygılanmadığını ve büyüme beklentisi ile işsizlik oranı verilerinin iyi 

bir seviyede olduğunu vurguladığı konuşmasında faizlerin artırılması gerektiğini belirtti.  

 

EURO BÖLGESİ 

Almanya'da üretici fiyatları Eylül ayında beklentileri karşılayamayarak %0.4 daraldı ve yıllık bazda -%2.1 seviyesine geriledi. Veri, EURUSD paritesi 

üzerinde önemli bir etki yaratmadı. 

 

ASYA 

Avustralya Merkez Bankası (RBA), son para politikası toplantısına ait tutanakları açıkladı. Faiz oranlarını beş aydır rekor düşük seviyede tutan Banka, zayıf 

para biriminin toplam talebi olumlu yönde etkilediğini belirtti. AUDUSD paritesi ise açıklamalarından ardından bir miktar gerilese de, şu sıralarda primli 

seyretmekte. 

 

EMTİA 

ABD’de inşaat sektörü güveninin on yılın en yüksek seviyesinde açıklanmasının ardından, bugün açıklanacak olan konut başlangıçları verisinin güçlü 

gelebilme ihtimali FED kaygılarını canlandırmış durumda. Emtia fiyatları ABD verileriyle dalgalanırken, Altın 1170 dolar üzerinde tutunmayı sürdürmekte. 

Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti* Önceki*

11:00 Ağustos Cari İşlemler Dengesi(Euro)  ● 22,6MLR

15:30 Eylül Konut Başlangıçları 1,140MLN 1,126MLN

15:30 Eylül İnşaat İzinleri 1,16MLN 1,17MLN

20 Ekim Salı

**18:00 →ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Yellen, İstatistik Bürosu ile ilgili bir seramonide açılış konuşması yapacak.

**16:00 → ABD New York FED Başkanı Dudley, New York'ta 'Piyasa Konferansı'nda konuşacak.

*Bloomberg, **Foreks 



EUR/USD: 1.1330’dan Destek Bulmakta! 

Euro Bölgesi'nde ve ABD tarafında önemli bir veri 

akışının olmadığı günde Dolar Endeksi, San 

Francisco FED Başkanı Williams’ın denizaşırı 

ekonomilerden kaynaklı risklere rağmen ABD 

ekonomisinin iyi durumda olduğunu ve yakın 

gelecekte faiz artırımlarına başlanması gerektiğini 

ifade etti ve bu kapsamda parite satıcılı seyretti.  

 

Teknik olarak incelendiğinde; kısa vadeli yükseliş 

kanalının dışında düşüşü devam eden paritede 1,13 

desteği önemlidir. Bu desteğin kırılması durumunda 

1,1260 seviyesi takip edilebilecekken; olası tepki 

alımlarında ise 1,1350 ve 1,14 direnci ön planda 

olabilir. 



USD/TRY: 2.9060’ı  Test Etmekte. 

Global bazda veri akışının sakin olduğu günde Dolar 

Endeksi geçen hafta beklenti üzerinde gelen 

enflasyon verisinin ardından yükselişini üçüncü 

gününe taşıdı ve gelişmekte olan ülke paara birimleri 

Dolar karşısında satıcılı seyretti. Bu kapsamda kur 

günü yukarıda kapattı. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; kurda gelen alımlar 

2.9060 direncinde zayıflamıştır. Gün içerisinde bu 

direncin kırılması durumunda 2.9170 direnci 

izlenebilir. Kurda olası geri çekilmelerde ise 2.89 

desteği ilk etapta test edilebilir. 
 



XAU/USD: 1171 Desteğinde Tutunmakta. 

Veri akışının sakin olduğu günde Dolar 

Endeksi’ndeki yükseliş ve Çin’in 2009’dan bu yana 

düşüğünde gelen büyüme verisinin de etkisiyle sarı 

metal, satış baskısı altında kalmaya devam etti. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; yükseliş kanalını 

aşağı yönlü kıran sarı metal, kritik 1168 desteğine 

kadar geriledi. Dolar Endeksi’ndeki değerlenmenin 

devam etmesi, bu desteğin kırılmasına neden 

olabilir. Böyle bir durumda 1157 seviyesi takip 

edilebilecekken; yukarıda ise 1175 direncinin 

üzerinde 1180 seviyesi ön planda olacaktır. 
 



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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