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FOREX GÖRÜNÜM 

TÜRKİYE 

• TÜİK tarafından açıklanan verilere göre; Reel Kesim Güven Endeksi, Ekim ayında 99.1’den 100.5’e yükselerek 100 eşik değerinin üzerinde çıktı ve reel 

kesim beklentilerinin iyimser tarafa kaydığına işaret etti. Kapasite kullanım oranı ise aynı ay içinde %75.9’dan %75.5’e geriledi. Verilerin ardından 

USDTRY paritesi 2.88’li seviyeleri gördü. 

• Ekonomik Güven Endeksi  Ekim ayında 70.8’dan 81.48’e yükseldi. Ancak veri genel anlamıyla ekonomi güveninin zayıf kaldığına işaret etmekte. 

 

ABD 

ABD’de yeni konut satışları Eylül ayında bir önceki aya göre %11.5 gerileme kaydederek 465 bin olarak açıklandı (beklenti: 555 bin). Dallas FED Aktvite 

Endeksi ise beklentilerin üzerinde bir daralma kaydederek -12.7’ye geriledi. FED toplantısı öncesi ABD kanadından gelen bu zayıf veriler, Dolar 

Endeksi’nde sınırlı da olsa gerileme yarattı. 

 

EURO BÖLGESİ 

Almanya’da IFO Güven Endeksi, Ekim ayında piyasa tahminlerinden daha az bir düşüş kaydederek 108.2 seviyesine geriledi. Açıklanan verinin EURUSD 

paritesinde kısa süreli bir satış baskısı yarattığı görüldü. 

 

ASYA / PASİFİK 

Yeni Zelanda’da dış ticaret dengesi Eylül ayında beklentileri aşarak 1.22 milyar yeni zelanda doları açık verdi. Toplam ihracat beklentilerin altında kalırken, 

ithalat piyasa tahminlerinin üzerinde geldi. NZDUSD paritesi ise bugün sınırlı bir değer kaybıyla işlem görmekte. 

 

EMTİA 

FED toplantısı öncesi Altın’daki satıcılı seyir dördüncü günü tamamlarken; Bloomberg’in haberine göre vadeli Altın kontratlarındaki uzun açık pozisyon 

sayısı Kasım 2012’den bu yana en yüksek seviyesinde ve bu durum yatırımcıların bu ay FED kanadından faiz artırımı beklemediği şeklinde yorumlanmakta. 

*Bloomberg  

Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti* Önceki*

12:30 3.Çeyrek GSYH(Öncü) %0,6 %0,7

12:30 3.Çeyrek GSYH(Yıllık) %2,4 %2,4

15:30 Eylül Dayanıklı Mal Siparişleri(Aylık) -%1,2 -%2,0

16:45 Ekim Hizmet Sektörü PMI(Flaş) 55,2 55,1

17:00 Ekim CB Tüketici Güven Endeksi 102,4 103,0

18:00 → ABD Merkez Bankası (FED)'nın iki gün sürecek faiz toplantısına başlayacak.

27 Ekim Salı

17:05 → Kanada Merkez Bankası (BOC), Başkan Yardımcısı Tim Lane, konuşma yapacak.



EUR/USD: 1.1080 Üzerinde Alımlar Artabilir! 

Dün Euro Bölgesi'nde Almanya IFO iş ortamı güven 

endeksi beklentilerin üzerinde gelirken,  ABD 

tarafında ise yeni konut satışları ve Dallas Fed imalat 

aktivitesi beklentilerin altında kaldı. Parite, geçen 

hafta gelen sert satışların ardından 1.10 desteğinden 

gelen alımlarla birlikte toparlanma çabası 

göstermekte. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; paritenin kısa vadeli 

düşüş kanalındaki hareketi devam etmekte. Sert 

satışların ardından parite, 1.10’dan destek bulmakta 

iken yükseliş hareketinin devamında 1.1080 ve 200 

günlük ortalaması olan 1.1115 izlenebilir. Olası 

düşüşlerde ise 1.1030 desteği öne çıkabilir. 

 



USD/TRY: 2.8950 Altında  Satış Baskısı Devam Etmekte! 

Yurtiçinde imalat güveni verisi beklentileri aşarken, 

kapasite kullanım oranı ise beklentilerin altında kaldı. 

ABD tarafında ise yeni konut satışları ve Dallas Fed 

imalat aktivitesi piyasa beklentilerinin altında kaldı. 

Verilerle birlikte kurda mevcut satış baskısı dahilinde 

2.89’un altına sarkmalar görüldü. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; yatay hareket eden 

parite için 2,8950 desteğinin altında  2,8760  

seviyesi ön planda olabilir. Olası yukarı hareketlerde 

2,9060 seviyesi üzerinde oluşabilecek kapanışlar 

izlenmelidir.  

 



XAU/USD: Düşüş Kanalı Üst Bandını Test Etmekte! 

ABD tarafında yeni konut satışları ve Dallas Fed 

imalat aktivitesi piyasa beklentilerinin altında kaldı. 

Gelen verilerin ardından dolar endeksi değer 

kayıpları yaşarken bu durum Altın’ın yukarı yönlü 

hareket etmesine neden oldu. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; düşüş kanalındaki 

hareketine devam eden Altın, kanal üst bandını test 

etmekte. 1168 seviyesi üzerinde 1175 ve 1180 

seviyeleri izlenebilecekken; 1162 desteğinin altında 

ise kısa vadede 20 günlük ortalaması olan 1157 

seviyesi takip edilebilir. 

 



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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