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FOREX GÖRÜNÜM 

TÜRKİYE 

Geçtiğimiz hafta Avrupa Merkez Bankası’nın parasal genişleme politikası hakkındaki ‘güvercin’ açıklamaları ve Çin Merkez Bankası’nın politika faizinde 25 

baz puanlık indirime gitmesi gelişmekte olan ülke para birimlerine pozitif yansıdı. USDTRY paritesi hafta içinde 2.86 seviyesinin altına kadar gerilese de 

Cuma günü ABD’den gelen güçlü PMI verisi sonrası 2.90’lı seviyelerden kapanış yaptı. 

 

ABD 

Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası açıklamaları ve ardından , Cuma günü Çin Merkez Bankası’nın politika faizinde indirime gitmesiyle güçlenen Dolar 

Endeksi, Ekim ayı imalat sektörü PMI verisinin piyasa tahminlerinin üzerinde açıklanmasıyla da birlikte sert yükseldi. Bu şekilde Dolar, 19-23 Ekim haftasını 

majör para birimlerinin çoğuna karşı primle kapattı. 

 

EURO BÖLGESİ 

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi’nin Perşembe günü yaptığı açıklamalar sonrası parasal teşvik programının uzayacağına yönelik fiyatlamalar 

EURUSD paritesini 1.10’lu seviyelerin altına kadar çekti. Piyasa beklentisinin üzerinde açıklanan imalat PMI ise pariteye kalıcı bir yükseliş sağlamadı. 

 

ASYA 

Çin Merkez Bankası, politika faizi olan bir yıllık mevduat faizini 25 baz puan indirerek %4.35’e çekti. Çin Merkez Bankası’nın bu adımı gelişmekte olan ülke 

para birimlerine pozitif yansıdı. 

 

EMTİA 

FED toplantısı öncesi Çin ve Avrupa Merkez Bankası’ndan gelen ek teşvik sinyalleri emtia fiyatlarına bir miktar olumsuz yansımış durumda. Altın 1171 

desteğinin altına sarkarken, ABD petrol stoklarının artış eğilimi göstermesinin de etkisiyle petrol fiyatlarındaki yükseliş denemeleri sınırlanmakta. 

 

 

 

 

*Bloomberg  

Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti* Önceki*

11:00 Ekim IFO Güven Endeksi 107,8 108,5

14:30 Ekim Reel Kesim Güven Endeksi  ● 99,1

14:30 Ekim Kapasite Kullanım Oranı  ● %75,9

16:00 Eylül Yeni Konut Satışları 545BİN 552BİN

16:30 Ekim Dallas FED İmalat Aktivite Endeksi -6,0 -9,5

23:45 Eylül Dış Ticaret Dengesi(NZD) -825MLN -1,04MLR

26 Ekim Pazartesi

12:45 → Avrupa Merkez Bankası(ECB) Yönetim Kurulu üyesi Yves Mersche, Belçika Finansal Forumu'nda konuşacak.



EUR/USD: 1.10 Seviyesinden Destek Bulmakta!  

Perşembe günü Draghi konuşmasının ardından 

aşağı yönlü hareketlerin etkili olduğu parite, haftanın 

son günü Euro Bölgesi ülkeleri İmalât PMI verilerinin 

beklentilerin üzerinde gelmesiyle bir miktar yukarı 

yönlendi. Öğleden sonra ise Çin MB’nin sürpriz faiz 

indirim kararı ve ABD PMI verisinin de  yükseliş 

göstermesinin de etkisiyle tekrar negatife döndü ve 

1.10’a kadar sarktı. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; paritede satış 

baskısı devam etmektedir. Bu satışların devamında 

1,0950 desteği izlenebilecekken; paritede 

gelebilecek tepki alımlarında ise 1.1030 ve 1.1080 

seviyeleri hedeflenebilir. 

 



USD/TRY: Düşüş Kanalı Üst Bandını Kırmış Durumda. 

Veri akışının sakin olduğu gün içerisinde sık sık 

2,8620 desteğini test eden fakat kıramayan 

USDTRY paritesi, günün ilerleyen saatlerinde hem 

Çin’in faiz indirimi hem de ABD İmalât PMI verisinin 

beklenti üzerinde gelmesinin de etkisiyle yukarı 

yönlü ivmelendi ve 2.89’un üzerine çıktı. Bugün, 

Asya seansında 2.92’nin de üstüne çıkan kurda satış 

baskısı oluşmakta. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; Dolar kuru, Cuma 

günü aşağı yönlü kanal hareketinin tepe noktasını 

aştı ve bu kapsamda alımlar kuvvetlendi. Bugün ise 

2.9060 direncini de yukarı yönlü geçtikten sonra 20 

günlük ortalamasından gördüğü dirençle geri 

çekilmekte. 2,9060 seviyesinin üzerinde 2,9170 

hedeflenebilir. Geri çekilmelerde ise 2,89 desteği 

izlenebilir. 
 



XAU/USD: Düşüş Kanalındaki Hareketine Devam Etmekte. 

Çin Merkez Bankası'nın faiz indirim hamlesinin 

ardından ilk etapta yukarı yönlü deneme yapan sarı 

metal, Dolar’ın global bazda değerlenmesiyle 

birlikte satıcılı seyretti. Bugün, Asya seansında 

yaşanan pozitif havanın da etkisiyle bir miktar 

yükselişte. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; Altın’da 1168 

seviyesi üzerinde 1175 ve 1180 dirençleri 

izlenebilecekken; 1162 seviyesi altında ise kısa 

vadede 1157 desteği 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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