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FOREX GÖRÜNÜM 

TÜRKİYE 

Dolar Endeksi’ndeki zayıf seyirle birlikte 2.8863-2.9062 bandında dalgalanan USDTRY paritesi, kapanışını 2.90 seviyesinden gerçekleştirdi. Bugün özelinde 

ise TCMB faiz kararı ve ardından gelecek açıklamalar öne çıkmakta ve paritede volatilite yaratabilecek olması sebebiyle bu veriler önemle takip edilmelidir. 

 

AMERİKA 

ABD'de konut başlangıçları Eylül ayında beklentilerin üzerinde % 6.5 artışla 1 milyon 206 bin olarak açıklanırken, inşaat izinleri beklenmedik şekilde %5 

oranında düşüş kaydetti. 

 

EURO BÖLGESİ 

• İngiltere Merkez Bankası yetkililerinden Ian McCafferty, global piyasalardaki risklerin İngiltere ekonomisi için tehdit yarattığını ifade ettiği konuşmasında, 

faiz artırımının yakın bir zamanda ve kademeli olarak gerçekleşmesi gerektiğini belirtti. 

• Euro Bölgesi’nde cari işlemler dengesi Ağustos ayında 17.7 milyar euro fazla verdi(önceki: 22.6 milyar euro). 

 

ASYA 

Japonya’da dış ticaret dengesi, piyasanın 144.3 milyar Yen’lik artış beklentisine karşın 114.5 milyar yen açık verdi. Verinin ardından USDJPY paritesinde 

değer kazançları görüldü. 

 

EMTİA 

Amerikan Petrol Enstitüsü(API)’nün açıkladığı verilere göre, ABD’de petrol stokları geçtiğimiz hafta 7.05 milyon varil artış gösterdi. Verinin 50 dolar altındaki 

Brent ve Batı Teksas tipi ham petrol fiyatlarına etkisi negatif oldu. 

 

*Bloomberg, **Foreks 

Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti* Önceki*

14:00 Ekim TCMB Haftalık Repo Faiz Oranı %7,50 %7,50

17:00 Ekim BOC Faiz Kararı %0,50 %0,50

21 Ekim Çarşamba



EUR/USD: Yükseliş Kanalı Dışında  1.1330 Üzerinde Tutunma Çabasında! 

Dün açıklanan Euro Bölgesi’nden cari işlemler 

dengesi ve Almanya’dan ÜFE verisi beklentileri 

karşılayamadı. ABD tarafında ise konut başlangıçları 

beklentilerin üzerinde gelirken; yapı izinleri ise 

beklentilerin altında kaldı. Parite gün içinde 1.1325 

ile 1.1385 arasında dalgalanıp Dolar’daki zayıf 

görünümün etkisiyle bir miktar yükselmekte. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; parite 1.1350 

desteğini test etmektedir. Bu seviyenin kırılması 

durumunda 1.13 seviyesi izlenebilecekken; olası 

yükselişlerde ise 1.14 direnci ilk izlenecek direnç 

seviyesi olabilir. 

 



USD/TRY: Düşüş Kanalı  Üst Bandına Doğru Hareket Etmekte. 

Dün ABD'de konut başlangıçları beklenti üzerinde 

gelirken yapı izinleri ise beklenti aşağısında kaldı. 

Gelişmekte olan ülke para birimleri Dolar karşısında 

karışık bir seyir izlerken; kur daha çok teknik hareket 

ederek satışa maruz kaldı ve 2.90’ın hemen 

üzerinde günü kapadı. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; kurda aşağı yönlü 

kanal hareketi devam etse de düşüş kanalı üst 

bandına doğru ilerlemekte. Kurun 2.9060 direncini 

kırması durumunda ilk etapta 2.9170 direnci 

izlenebilecekken; olası aşağı yönlü hareketlerde ise 

2.89 desteği önem kazanmaktadır. 
 



XAU/USD: 1180 Seviyesinden Direnç Görmekte. 

Dün ABD'de konut başlangıçları beklenti üzerinde 

gelirken yapı izinleri ise beklenti aşağısında kaldı. 

Dolar endeksinin kritik 95.00 direncinden 

dönmesiyle birlikte alımların görüldüğü Altın, 

ilerleyen saatlerde bu alımların bir kısmını geri 

verdi. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; sarı metal, 1175 

desteğini test etmektedir. Bu desteğin kırılması 

durumunda yön tayin edici bir destek olan 1168 

seviyesi izlenebilecekken; 1175 desteği üzerinde 

ise 1180 direnci ön planda olmaya devam edebilir. 
 



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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