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FOREX GÖRÜNÜM 

TÜRKİYE 

• Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), beklenti anketi Cuma günü açıklandı. Ankete göre; 2015 yıl sonunda TÜFE’nin %7.98, GSYH’nin %2.9 ve 

cari açığın 39.4 milyar dolar olması bekleniyor. Yine 2015 yıl sonu için USDTRY beklentisi ise paritenin 3.0414 seviyesinde olması yönünde. 

• Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviye olan ‘BBB-’ düzeyinde, not görünümünü ise 

‘durağan’ olarak sabit bıraktı. 

• TÜİK Tüketici Güven Endeksi, Eylül ayında 52.52 düzeyine gerileyerek Ocak 2009’dan bu yana en düşük seviyesini gördü. Ancak veri sonrası Türk 

Lirası 3 Lira’nın altını test etti. 

 

ABD / KANADA 

• Perşembe günü açıklanan FED faiz kararı sonrası Dolar Endeksi’nde meydana gelen geri çekilme Cuma günü bir süre daha devam etse de, güç 

kaybetti. EURUSD paritesi 1.14’ün üzerine yerleştiği günü 1.1300 seviyesinde kapatırken, USDTRY 2.97’li seviyeleri test ettikten sonra kapanışını 

3.0054 düzeyinden gerçekleştirdi. 

• Ağustos ayı Conference Board Öncü Göstergeler Endeksi %0.1 olarak açıklandı. 

 

EURO BÖLGESİ 

• Euro Bölgesi’nde cari işlemler dengesi Temmuz ayında bir önceki aya göre 2.8 milyar azalarak 22.6 milyar euro seviyesine geriledi. 

• Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody’s, Fransa’nın kredi notunu bir seviye düşürerek AA2 seviyesine çekti. Ekonomideki yavaşlama ve politik 

kısıtlamaların borç yükünü olumsuz etkilemesi not indirimine neden olarak gösterildi. 

• Resmi olmayan sonuçlara göre Yunanistan'da dün yapılan erken seçimin galibi Alexis Tsipras liderliğindeki Radikal Sol Koalisyon İttifak (SYRIZA) Partisi 

oldu. 

• Almanya’da üretici fiyatları Ağustos ayında beklentilerin üzerinde %0.5 daraldı. Yıllık bazda da %1.7 daralma kaydeden ÜFE negatif seyrini sürdürdü. 

 

EMTİA 

Petrol fiyatları Suudi Arabistan stoklarının 320 milyon varil ile 2002’den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından arz fazlası sorununun süreceğine 

yönelik fiyatlamalarla satış baskısına maruz kalsa da, OPEC’in fiyatlarda 80 doların yeniden görülebileceğine yönelik açıklamalarıyla birlikte primli 

seyretmekte. Batı Teksas tipi ham petrol %1.72 primle 45.45 dolar seviyesinde iken, Brent petrol %1.43 yükselişle 48.16 dolardan işlem görmekte. 

*bloomberg 
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Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti* Önceki*

17:00 Ağustos 2,El Konut Satışları 5,50MLN 5,59MLN

17:00 Ağustos 2,El Konut Satışları(Aylık) -1,6% %2,0



EUR/USD:1.13 seviyesinden direnç görmekte. 

FED sonrası 1.14’lü seviyeleri test eden EURUSD 

paritesi, haftaya 1.1284 seviyesinde başladıktan 

sonra 1.13’ün üzerini test etse de, negatif 

seyretmeye devam eden Almanya ÜFE verileri 

sonrası geri çekilmiş durumda. Parite’de son 

işlemler 1.1299 seviyesinden geçmekte. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; 1.13 seviyesinden 

direnç gören Parite, satış baskısına 20 günlük 

ortalamasından aldığı destekle karşılık vermekte. 

1.1257 seviyesinin aşağı yönde kırılması halinde 

1.1245 desteği takip edilebilir. Olası yükselişlere ise 

1.1300 üzerinde 1.1375 direnci öne çıkabilir. 

 

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

EURUSD 1.1297 # 1.1256 1.1214 -0.37% 55.82 24.63 1.0797 1.1425 34% 24%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD

Kısa Vade Direnç3 1.1605

Uzun Vade Direnç 2 1.1533

Periyod Direnç 1 1.1415

1 Gün % PİVOT 1.1343

5 Gün % Destek 1 1.1225

Aylık % Destek 2 1.1153

2015 Destek 3 1.1035-6.55

0.08

-0.11

 %Değişim

-0.69



USD/TRY:3.0030 desteğini kırma çabasında. 

FED faiz kararı sonrası Dolar karşısında güçlü bir 

seyir izleyen Türk Lirası, Fitch kararı sonrası 3 lira 

düzeyindeki hareketini sürdürdü. Öte yandan Ocak 

2009’dan bu yana en düşük seviyesinde gelen 

tüketici güvenine karşın Parite 3 Lira’nın altını test 

etti. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; 3.0030 desteğinin 

altıda sarkma çabası süren Parite için bu seviyenin 

altında 20 günlük ortalamanın bulunduğu 2.9852 

seviyesi takip edilebilir. Olası yükselişlerde ise 

3.0030 üzerinde 3.0350 direnci ön plana çıkabilir. 

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 3.0079 # 2.9855 2.6304 -11.89% 60.97 55.23 2.5659 3.0955 93% 95%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD

Kısa Vade Direnç3 3.0640

Uzun Vade Direnç 2 3.0403

Periyod Direnç 1 3.0228

1 Gün % PİVOT 2.9991

5 Gün % Destek 1 2.9816

Aylık % Destek 2 2.9579

2015 Destek 3 2.9404-22.23

0.02

1.77

 %Değişim

-2.85



XAU/USD: 1125 seviyesi üzerinde yükseliş denemeleri sürüyor. 

FED kararı sonrası 1125 direncini kırarak 1140’lı 

seviyeleri test eden Altın, haftayı 1139 dolar 

seviyesinde kapattı. FED’in Eylül ayını pas 

geçmesinin ardından değerli metalin yükseliş 

denemeleri yaptığı görülse de, bu yıl içinde hala bir 

faiz artırımı yapılcağına yönelik açıklamalar, yükseliş 

hamlelerini sınırlandırmakta. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; kısa vadeli 

ortalamalarının üzerinde işlem gören Parite’de 

yükseliş hareketinin sürmesi halinde 1142 direncine 

doğru ivmelenme beklenebilir: Olası geri 

çekilmelerde ise 1125 desteği altında 50 günlük 

ortalamanın bulunduğu 1117 seviyesi takip edilebilir. 

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1139.31 # 1123.79 1181.11 5.10% 57.65 16.96 1074.77 1176.91 27% 9%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD

Kısa Vade Direnç3 1173.35

Uzun Vade Direnç 2 1157.60

Periyod Direnç 1 1148.41

1 Gün % PİVOT 1132.66

5 Gün % Destek 1 1123.47

Aylık % Destek 2 1107.72

2015 Destek 3 1098.53-4.09

0.02

2.65

 %Değişim

-1.84



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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