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FOREX GÖRÜNÜM 

TÜRKİYE 

Yurt içindeki siyasi gündemin bir miktar sakinleşmesi Türk Lirası’ndaki değer kaybını yavaşlatmakta. Dün 2.91-2.95 aralığında dalgalanan USDTRY 

paritesi kapanışını 2.9323 seviyesinden gerçekleştirirken, kur sepeti önceki kapanışa %1.20 oranına gerileme kaydetti. 

 

ABD 

• ABD Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dayanıklı tüketim malı siparişleri mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerle %2.0 arttı (bloomberg 

beklenti: -%0.4). 

• New York FED Başkanı William Dudley, küresel finans piyasalarındaki dalgalanmalar, petroldeki düşüş ve Çin ekonomisindeki durgunluk sebebiyle 

Eylül ayında faiz artışına sıcak bakmadığını belirtti. 

 

EURO BÖLGESİ 

Çin’in faiz indirimine bağlı olarak piyasalardaki risk alıgısının bir miktar hafiflemesi ve ABD dayanıklı tüketim malları verisinin piyasa beklentisini aşarak 

%2.0 oranında artış göstermesi, EURUSD paritesine satış getirdi. Gün içinde en yüksek 1.1561 seviyesini gören parite, kapanışını 1.1314’ten 

gerçekleştirdi. 

 

ASYA/PASİFİK 

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, New York'ta yaptığı konuşmasında, Japonya'nın finansal sisteminin güçlü ve istikrarlı olduğuna 

değinirken; FED'in faiz artırmasının ABD'nin ekonomik toparlanmasına güven sinyali olacağını ve gerek dünya gerekse Japon ekonomisine pozitif 

yansıyacağını savundu. Bununla birlikte Japon Yeni'nin değerinde son dönemdeki artışı da değerlendiren Kuroda, BOJ'un kuru hedef alan bir politika 

uygulamadığına yönelik  ifadesini yineledi. 

 

EMTİA  

• ABD'de 21 Ağustos ile biten haftada ham petrol stokları beklentilerin üzerinde 5.45 milyon varillik azalma gösterdi.  

• Dün New York FED Başkanı Dudley’in konuşmasıyla birlikte Eylül ayında yapılması öngörülen faiz artırımına ilişkin beklentilerin hafiflemesi, Altın 

fiyatlarına pozitif yansımış durumda. Dünkü kapanışıını 1125 seviyeasinden gerçekleştiren değerli metal şu sıralarda %0.22 primle işlem görmekte. 

bloomberg 

27 Ağustos  Perşembe

Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları  ● 277BİN

15:30 2.Çeyrek GSYH(2.Tahmin) %3,2 %2,3

15:30 2.Çeyrek Tüketici Harcamaları %3,0 %2,9

17:00 Temmuz Bekleyen Konut Satışları Endeksi (Aylık) %1,5 -%1,8



EUR/USD:1.16’dan Gördüğü Dirençle Düşüş Kanalı Oluşturma Çabasında 

ABD Dayanıklı Tüketim Malları'nın beklenti 

üzerinde 2.0% açıklanması ve Çin'in faiz indirimine 

bağlı olarak piyasalardaki risk negatif görünümün 

değişmesiyle beraber Dolar yönlü baskılanma 

kuvvetlenerek 1.13 seviyesi test edildi. Daha sonra 

New York Fed Başkanı Dudley’nin, Eylül ayında 

faiz artırımının son gelişmelerin ardından daha az 

zorunlu olduğunu söylemesiyle birlikte bir miktar 

toparlanma  yaşandı. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; Dolar’daki 

güçlenme bugün de devam ederse, EUR/USD 

paritesinde 1.1290 desteğine doğru geri çekilmeler 

görülebilir. Dolar’da bir gevşeme yaşanması 

durumunda ise, paritede yeniden 1.14 direncinin 

üzerine ataklar yapabilir. 



USD/TRY:Yükseliş Kanalının Dışında Konsolide Olmakta. 

ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin aylık bazda 

yüzde 2.0, çekirdek dayanıklı mal siparişlerinin ise 

yüzde 0.6 seviyesinde beklentilerin üzerinde arttığını 

gördük. Dolar Endeksi’nde yükseliş görülürken 

paritenin de bir miktar yukarı yönlü hareket ettiğini 

görsek de New York Fed Başkanı Dudley’nin, Eylül 

ayında faiz artırımının son gelişmelerin ardından 

daha az zorunlu olduğunu söylemesiyle geri 

çekilmeler yaşandı. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; USD/TRY 

paritesinde, 2.8850-3.0020 geniş bant aralığı 

karşımıza çıkmakta. Parite şimdilik bu bant 

aralığında denge arayışı içerisinde. Kur tarafında 

satış baskısının hızlanabilmesi için 2.8850 

desteğinin kırılması ve altında kalıcılık sağlaması 

gerekirken; Dolar’ın güç kazanmaya devam etmesi 

durumunda parite, 3.00 bölgesine doğru 

hareketlenebiliir. 

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 2.9263 # 2.8446 2.5670 -9.76% 71.71 60.22 2.5789 2.9177 91% 94%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



XAU/USD: Yükseliş Kanalının Altına Sarktı. 

Ons altın önceki gün yaşanan satış baskısı sonrası 

1119 seviyesinden aldığı destek ile beraber bu 

sabah bir miktar artı yönde seyrini koruyor. Dün, 

ABD'de dayanıklı tüketim mal siparişleri yılın en üst 

düzeyine çıkmasıyla Dolar Endeksi’nde toparlanma 

görüldü. Buna karşı son çeyrekte açıklanan ABD 

verileri ile dün de NY Fed Başkanı Dudley'nin de 

değindiği gibi Eylül'deki olası faiz artışı beklentilerini 

de soğutmaya başladı. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; 1120 ara desteğine 

doğru oluşan geri çekilmede RSI aşırı satım 

sınırından geri dönüş gösterdi. Ons altında henüz 

satış baskısı geçmiş değil bu nedenle 1120 

desteğinin altına geçilmesi sonrasında Altın’da 1110 

desteklerine doğru bir miktar geri çekilme 

gözlemleyebiliriz. 



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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