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FOREX GÖRÜNÜM 

TÜRKİYE 

Tüketici güveni Eylül’de piyasa beklentisinin üzerinde bir artış kaydederek 62.78  seviyesine ulaştı (beklenti: 55.55). Verinin ardından Türk Lirası, 

Kolombiya Pezosu ve Meksika Pezosu’nun ardından Dolar karşısında en çok değer kazanan üçünücü gelişmekte olan ülke para birimi oldu. 

 

ABD / KANADA 

ABD’de işsizlik başvuruları +259 bin ile beklentilerin altında bir artış gösterirken, ikinci el konut satışları da beklentilerin üzerinde açıklandı. Chicago FED 

Ulusal Aktivite Endeksi ise tahminlerden olumsuz bir performans ile -0.37’ye geriledi. ABD açısından olumlu bir tablo çizen verilerle aynı dakikalara denk 

gelen Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi’nin ‘güvercin’konuşmaları EURUSD paritesinde sert satışlara neden oldu. 

 

EURO BÖLGESİ 

Avrupa Merkez Bankası (ECB),  politika faizini piyasa beklentisine uygun olarak %0.05 oranında sabit bıraktı. Açıklanan veri EURUSD paritesine kayda 

değer bir etki yaratmadı ancak sonrasında ECB Başkanı Draghi’den gelen açıklamalar Euro’da güçsüzlüğe neden oldu. Draghi, istihdam piyasasındaki 

bozulma ve enflasyondaki aşağı yönlü risklere dikkat çektiği konuşmasında gerekli görüldüğü takdirde devam eden genişleyici para politikasını 2016 ve 

gerekirse sonrasında sürdürebileceklerini belirtti. Bununla birlikte Draghi’nin, ‘kurulda mevduat faizi indirimi de tartışıldı’ açıklaması EURUSD paritesini 

1.11’li seviyelere çekti. 

 

ASYA 

Japonya’da Nikkei İmalat Sektörü PMI, Ekim ayında beklentileri aşarak üç ayın en yüksek seviyesini gördü. Ancak Market Talk’un haberine göre yatırımcılar 

FED toplantısı öncesi temkinli bir duruş sergileyerek FOMC’nin piyasa ile yeniden bir güven ilişkisi kurmasını bekliyor. USDJPY paritesi ise 25 Eylül’den 

sorna gördüğü en yüksek seviye olan 120.99’dan bir miktar geri çekilerek 120.67’li seviyelerde seyrediyor. 

 

EMTİA 

Bu sabah itibariyle Dolar Endeksi’nde görülen zayıflama emtia fiyatlarına olumlu yansımış durumda. Brent petrol yükseliş hareketini ikinci güne taşırken, 

tepki alımlarıyla yükselen Altın, 200 günlük ortalamasından direnç  görmekte. 

 

 

*Bloomberg, **Foreks 

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

10:30 Ekim Markit İmalat Sektörü PMI(Flaş) 52,2 52,3

10:30 Ekim Markit Hizmet Sektörü PMI(Flaş) 54,0 54,1

11:00 Ekim Markit İmalat Sektörü PMI(Flaş) 51,8 52,0

11:00 Ekim Markit Hizmet Sektörü PMI(Flaş) 53,5 53,7

16:45 Ekim Markit İmalat Sektörü PMI(Flaş) 53,2 53,1

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Almanya için 'Ülke Görünüm' raporunu açıklayacak.

23 Ekim Cuma



EUR/USD:Draghi  Açıklamaları Sonrası Üçgeni Kırmış Durumda!  

Avrupa Merkez Bankası, dün gerçekleştirdiği faiz 

toplantısında politika faizini sabit bıraktı. Başkan 

Draghi ise yaptığı toplantıda, parasal genişlemenin 

Eylül 2016 veya gerekli görülürse ötesinde devam 

edeceğini kaydetti ve ''Aralık ayında genişlemenin 

derecesini gözden geçireceğiz'' dedi. Bunun yanı 

sıra Draghi, mevduat faizini düşürmeyi tartıştıklarının 

da altını çizdi. Gelen bu açıklamaların ardından 

parite 1.1315’lerden 2 ayın düşüğü 1.1071’e kadar 

sert değer kaybetti.  

  

Teknik olarak incelendiğinde; simetrik üçgeni 

aşağı yönlü kıran parite, 1.1071’e kadar geriledi. Bu 

seviyenin altında 1.1020 seviyesi izlenebilecekken; 

olası tepki alımlarında ise 1.1160 direnci takip 

edilebilir. 

 



USD/TRY:2.8620’nin Altında Satış Baskısı Artabilir! 

Dün yurtiçinde Ekim ayına ait tüketici güveni 

beklentilerin üzerinde açıklandı. ABD'de işsizlik 

başvuruları beklenti altında gelirken; mevcut konut 

satışları verisi ise beklentileri aştı. ABD'den gelen bu 

olumlu verilere rağmen gelişmekte olan ülke para 

birimleri Dolar karşısında alıcılı seyretti ve kurda 

aşağı yönlü hareketler devam etti. Draghi 

konuşmasından sonra da değer kaybını sürdüren 

parite 9 haftanın düşüğü olan 2.86’nın altına indi. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; kurda aşağı yönlü 

eğilim devam etmektedir. 2,8620 desteğinin kırılması 

durumunda 2,8430 ve 2.8360 desteği hedeflenebilir. 

Kurda yukarı yönlü hareketlerde ise 2,8760 direnci 

izlenebilir. 
 



XAU/USD:200 Günlük Ortalamasını Test Etmekte. 

Dün ABD'de işsizlik başvuruları beklenti altında 

gelirken, mevcut konut satışları verisi ise 

beklentileri aştı. Dolar Endeksi’ndeki güçlenmeyle 

birlikte 1162 desteğine kadar gerileyen Altın, bu 

desteği kıramadı ve toparlandı. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; kısa vadeli düşüş 

kanalında olan sarı metal, 1168 seviyesi üzerinde 

tutunarak 200 günlük ortalamasını test etmekte. 

Yukarıda 1175 ve 1180 seviyeleri izlenebilecekken;  

1162 desteğinin altında ise kısa vadede 1153 

seviyesi ön planda olabilir. 

 



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, riskin 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 altında, yön yukarı olabilir. Son fiyat 60 günlük 2 standart sapmanın üzerinde, yön aşağı olabilir.

Son fiyat 20/200 günlük ortalamanın üzerinde.   Son fiyat 20/200 günlük ortalamanın altında.

Trend aşırı satım bölgesinde zayıf. Trend aşırı alım bölgesinde güçlü.

Kısa Vade  : Fiyat 20 günlük ortalamanın üzerinde ise yukarı

Uzun Vade: Fiyat 200 günlük ortalamanın üzerinde ise yukarı

Kısa Vade : Fiyat 20 günlük ortalamanın altında ise aşağı

Uzun Vade: Fiyat 200 günlük ortalamanın altında ise aşağı

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.



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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