
BİST MONİTOR                   05/02/2015 
Halk Yatırım Satış ve Pazarlama Birimi tarafından hazırlanmıştır 

FX MONİTÖR                                        22/09/2015 
Halk Yatırım Yurtiçi Satış Destek Bölümü tarafından hazırlanmıştır. 

 
 



FOREX GÖRÜNÜM 

TÜRKİYE 

• Haftanın ilk işlem gününde yurt içinde TÜİK Tüketici Güven Endeksi takip edildi. Endeks, 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. 

• Bugünün öne çıkan verisi ise TCMB faiz kararı olarak karşımıza çıkmakta. Bloomberg konsensüs beklentisi ise faiz oranlarında değişiklik yapılmaması 

yönünde. 

 

ABD / KANADA 

• ABD’de ikinci el konut satışları Ağustos ayında %4.8 daralma kaydederek 5.31 milyon düzeyinde gerçekleşti. 

• Atlanta FED Başkanı Dennis Lockhart, dün yaptığı açıklamasında global piyasalardaki volatil seyre karşın, FED’in bu yıl içinde faiz artırımı yapacağını 

muhtemel olduğunu kaydetti. Bununla birlikte Lockhart, 16-17 Eylül’de gerçekleştirilen FED toplantısında faizlerin sabit bırakılması yönünde oy 

kullanmıştı.  

 

EURO BÖLGESİ 

FED kararı sonrası bu yıl içinde bir faiz artırımı yapılacağına yönelik beklentilerin güçlenmesiyle birlikte EURUSD paritesi Cuma günü başlattığı düşüş 

hareketini sürdürerek 20 günlük ortalamasının altına sarkmış durumda. Öte yandan Bloomberg konsensüs beklentisine göre Aralık ayında faiz artırımı 

yapılması ihtimali %48.8 seviyesinde.  

 

ASYA / PASİFİK 

ABD Merkez Bankası FED’in bu yıl içinde yapılması muhtemel bir faiz artırımını hala masada tutmasıyla birlikte NZDUSD ve AUDUSD paritelerinde sınırlı 

alımların yanında Çarşamba günü Çin’den gelecek Caixin İmalat Sektörü PMI verisi beklenmekte. Ağustos ayında son altı yılın en düşük rakamına işaret 

eden veride toparlanma gerçekleşmesi halinde, NZD ve AUD para birimlerinde olası bir değer kazancı görülebilir. 

 

EMTİA 

1134 seviyesinden direnç gören Altın, Atlanta FED Başkanı Dennis Lockhart’ın bu yıl içinde faiz artırımı beklediğine yönelik açıklamasının ardından güvenli 

liman alımlarının da azalmasıyla birlikte değer kaybetmekte. Açılışını 1133 seviyesinden yapan değerli metal, oldukça yatay bir seyir izlemekte. 

*bloomberg 

Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti* Önceki*

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

16:00 Temmuz FHFA Konut Fiyat Endeksi(Aylık) - %0,2

16:00 Temmuz FHFA Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) - %5,6

17:00 Eylül Tüketici Güven Endeksi -7,00% -6,9%

22 Eylül Salı



EUR/USD: Üçgeni Kırdıktan Sonra 1.1136’ya Doğru Gevşemekte. 

Dün Euro Bölgesi'nde önemli bir ekonomik veri akışı 

takip edilmezken, ABD'de açıklanan mevcut konut 

satışları piyasa beklentilerinin altında kaldı. FOMC 

üyelerinden Atlanta Fed Başkanı Lockhart’ın son 

dönemdeki zorluklar ekonomiye ve enflasyona yönelik 

riskleri artırsa bile Fed'in bu yıl faiz artıracağını 

söylemesi ile Avrupa'da büyüme ve enflasyon 

hedeflerinin düşürülmesiyle birlikte  haftanın ilk işlem 

gününde de satış baskısı altında kalmaya devam etti. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; 1,1460 seviyesinden 

başlayan satış baskısı ile 1,1180 seviyesine denk 

gelen 200 günlük hareketli ortalamasının test edildiği 

gözlemlenmektedir. Gün içi hareketlerde kontrol 

seviyesi olarak belirlediğimiz 1,1180 seviyesinin 

altında 1,1150 ve 1,1120 destek seviyeleri test 

edilebilecekken; 1,1230 ve 1,1270 seviyeleri ise tepki 

yükselişlerinde direnç olarak takip edilebilir. 

Kısa Vade Direnç3 1.1451

Uzun Vade Direnç 2 1.1390

Periyod Direnç 1 1.1302

1 Gün % PİVOT 1.1241

5 Gün % Destek 1 1.1153

Aylık % Destek 2 1.1092

2015 Destek 3 1.1004-7.74

-0.44

-1.05

 %Değişim

-3.17

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

EURUSD 1.1167 # 1.1239 1.1207 -0.28% 46.31 22.94 1.0798 1.1422 29% 20%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



USD/TRY: 2.9935 Altında 20 Günlük Ortalamasına Doğru Sarkabilir. 

Dün yurtiçinde açıklanan Eylül ayına ait tüketici güveni 

verisi 58,5 seviyesine gerilerken bu aynı zamanda 

Ocak 2009'dan beri en düşük seviye olarak kaydedildi. 

Bu olumsuz veriye rağmen Türk Lirası gün içerisinde 

diğer gelişmekte olan ülke para birimleri arasında 

pozitif ayrıştı ancak kurda 2.99 seviyesi aşağısında 

kalıcılık sağlanamadı. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; son 3 işlem gününde 

kapanış bazında yatay görünüm sunan paritede gün içi 

hareketlerde 3,0050 seviyesinin altında satış baskısı 

devam etmektedir. Bu seviyenin altında 2,9970 ve 

2,9850 seviyeleri destek olarak izlenebilecekken; olası 

yükselişlerde 3,015 ve 3,030 seviyeleri direnç olarak 

takip edilebilir.  

 

Kısa Vade Direnç3 3.0705

Uzun Vade Direnç 2 3.0492

Periyod Direnç 1 3.0263

1 Gün % PİVOT 3.0050

5 Gün % Destek 1 2.9821

Aylık % Destek 2 2.9608

2015 Destek 3 2.9379-22.00

0.25

1.11

 %Değişim

-2.18

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 2.9962 # 2.9886 2.6336 -11.88% 58.29 53.18 2.5710 3.1010 92% 94%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



XAU/USD: 1134’ün Altında Satış Baskısı Devam Edebilir! 

Fed sonrası Dolar Endeksi’nde yaşanan gerileme 

sonrası kritik 1.143 direncine doğru yükselen Altın, 

haftanın ilk işlem gününde Atlanta FED Başkanı 

Lockhart’ın ‘şahin’ konuşmalarından sonra Dolar 

Endeksi’nin geçtiğimiz hafta yaşadığı kayıpları telafi 

etmesiyle birlikte geriledi.  

  

Teknik olarak incelendiğinde; FED kararı sonrası 

1140 dolar seviyesini aşamayan Altın 1134 

desteğinin de altına sarkmıştır. An itibariyle 1134’ün 

hemen altında işlem gören sarı metal için, aşağı 

yönlü gidişlerde 1125 seviyesi önem kazanırken; 

olası yükselişlerde tekrar 1140 düzeyi tekrar tekrar 

gündeme gelebilir. 

 

Kısa Vade Direnç3 1149.43

Uzun Vade Direnç 2 1144.72

Periyod Direnç 1 1139.01

1 Gün % PİVOT 1134.30

5 Gün % Destek 1 1128.59

Aylık % Destek 2 1123.88

2015 Destek 3 1118.17-4.56

0.05

2.65

 %Değişim

-1.90

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1133.29 # 1123.26 1180.75 5.12% 54.71 17.05 1075.61 1174.51 24% 8%

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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