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FOREX GÖRÜNÜM 

TÜRKİYE 
Bayram tatili nedeniyle piyasaların kapalı olduğu Perşembe gününde USDTRY paritesi 3.0755 seviyesini test ederek rekor tazeledi. Parite bu sabah itibariyle 3.04’lü 

seviyelerden işlem görmekte iken, TCMB’nin döviz zorunlu karşılıklarına ödediği faiz oranını %0.23’ten %0.24’e yükseltmesi Türk Lirası’na destek olmakta. 

 

ABD / KANADA 
• ABD’de imalat sektörü PMI verisi Eylül ayında değişim göstermeyerek 53.0 seviyesinde kalırken, Michigan Tüketici Güven Endeksi beklentilerin hafif üzerinde 

87.2 olarak açıklandı. 

• ABD’de haftalık işsizlik başvuruları, 275 bin olan piyasa beklentisinin altında, 267 bin düzeyinde gerçekleşerek istihdam piyasasındaki iyileşmenin sürdüğüne 

işaret etti. Bununla birlikte ekonomik büyüme ikinci çeyrekte %3.9 düzeyinde gerçekleşerek %3.7 olan piyasa beklentisini aşmış oldu. FED Başkanı Janet Yellen 

ise Cumartesi günü Massachusetts Üniversitesi’nde yaptığı konuşmasında; istihdam piyasasındaki iyileşme ve ekonomik büyümenin, FED’i %2 enflasyon 

hedefine yaklaştıracağını ifade etti. Açıklamalar sonrası piyasada dikkatlerin bundan sonra gelecek verilere odaklanmasıyla birlikte Dolar’daki değerlenmenin hız 

kestiği görülmekte. 

 

EURO BÖLGESİ 
Euro Bölgesi’nde imalat sektörü PMI, Eylül ayında beklentilere paralel şekilde 52.0 olarak açıklanırken, hizmet sektörü PMI 54.0 ile piyasa beklentisinin hafif altında 

kaldı. Almanya’da ise imalat ve hizmet sektörü PMI verileri beklentilerin altında gerçekleşti. 

 

ASYA / PASİFİK 
Cuma günü açıklanan verilere göre Japonya’da tüketici fiyatları, Ağustos ayında -%0.1 düzeyine gerileyeceğine yönelik piyasa beklentisine karşın yıllık bazda %0.2 

seviyesine yükseldi. Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, bu sabah yaptığı konuşmasında Japon ekonomisinin güçlü temellere sahip 

olduğunu ve ekonomideki toparlanmanın sürmesini beklediklerini ifade etti.  BOJ’un %2 enflasyon hedefine ulaşmakta kararlı olduğunu belirten Kuroda, enflasyon 

hedefine ulaşmanın tahmin edilenden uzun sürme ihtimalinin olduğuna da değindi. Bu gelişmeler sonrası USDJPY paritesinde değer kayıpları görülmekte. 

 

EMTİA 
Bu sabah Çin’den gelen sanayi şirket kârları verisinin %8.8 daralması sonrası petroldeki arz fazlası sorununun devam edeceğine yönelik beklentilerle birlikte değer 

kaybeden Brent petrol 48.30 dolardan işlem görmekte. 

 
28 Eylül Pazartesi

Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti* Önceki*

14:30 Eylül Kapasite Kullanım Oranı ... 74.8%

15:30 Ağustos Kişisel Gelirler(Aylık) 0.4% 0.4%

15:30 Ağustos Kişisel Tüketim(Aylık) 0.3% 0.3%

17:00 Ağustos Bekleyen Konut Satışları(Aylık) 0.4% 0.5%

17:30 Ağustos Dallas Fed İmalat Endeksi -9.5 -15.8

**20:30 → ABD Chicago FED Başkanı Charles Evans, Milwaukee'de para politikaları üzerine bir konuşma yapacak.

**24:00 → ABD San Francisco FED Başkanı John Williams, UCLA'da ekonomik görünüm üzerine konuşacak. *Bloomberg, **Foreks 



EUR/USD: Kısa Vadeli Ortalamaları Arasında Hareket Etmekte. 

Cuma günü ABD'de 2.çeyrek büyüme verisinin 

üçüncü ve son revizyonu takip edildi. ABD 

ekonomisi yılın 2.çeyreğinde yüzde 3.7 olan piyasa 

beklentisinin üzerinde yüzde 3.9'luk bir büyüme 

gerçekleştirdi. Büyümenin alt kalemlerinden kişisel 

harcamalar ve yatırımlardaki artış yukarı yönlü 

revizyonda etkili oldu. Parite gelen veri sonrası 

1.1120 desteğini test etti. Fakat bu desteğini 

kıramayan paritede sınırlı alımlar gözlemlendi. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; güçlü Dolar ile 

1.1200 seviyesinin altında işlem gören parite, 

düşüşlerin devamı halinde 1.1160 ve 1.1120 

seviyeleri takip edilebilecekken; olası yükselişlerde 

ise 1.1200 ve 1.1240 seviyeleri test edilebilir. 

 



USD/TRY:  3.0350’nin Altına Sarkmış Durumda! 

Yurtiçinde piyasaların kapalı olduğu günde bir önceki 

gün kırılan rekorun ardından satışların etkili olduğu 

parite gün içerisinde 3.0260 desteğine kadar 

geriledi. Fakat Yellen'ın sene sonunda faiz artırım 

sürecine başlanmasının olası olduğunu açıklaması 

ve ABD büyüme verilerinin 3.9% ile beklentilerin 

üzerinde gelmesi, kurun yukarı yönlü trendine devam 

etmesinin başlıca etmenlerinden oldu. Fakat bu 

sabah TCMB Dolar cinsi zorunlu karşılıklara 

uygulanan gecelik faiz oranını % 0.24’e yükselttikten 

sonra parite 3.03’e doğru geri çekilmekte. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; Asya seansında 

haftaya satıcılı başlayan kurda özellikle yakın destek 

kademelerinin test edilmesinin ardından fiyatlar 

3.050 seviyesine yakın dengelenebilir. Yukarı yönlü 

ataklarda 3.06 ve 3.07 seviyeleri test 

edilebilecekken; olası geri çekilmelerde ise 3.03’ün 

altında 3.0120 ve 3.0040 seviyeleri hedeflenebilir. 
  
 



XAU/USD: 1134 Desteğine Doğru Geri Çekilmekte! 

ABD’den beklenti üzerinde gelen GSYİH verisi ve 

Yellen’ın çok önemli bir terslik çıkmazsa 2015’te faiz 

artıracaklarını açık bir şekilde ifade etmesiyle birlikte 

1125 dolara kadar gerileyen sarı metal, kaldıraçlı ve 

vadeli piyasalardaki ay sonu açık pozisyon kapatma 

işlemlerinin de etkisiyle son olarak 1146 seviyesinde 

seyretmekte.  

  

Teknik olarak incelendiğinde; 1141 seviyesi 

önemini korumaktadır. Altının veri akışıyla birlikte 

1141 desteği aşağısına gerilemesi durumunda ilk 

etapta 1133'e kadar gevşeme görülebilecekken; 

1150 direncinin üzerinde ise 1157 seviyesi tekrar 

önem kazanabilir. 

  
  
 



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. 

KÜNYE 
Yurtiçi Satış Destek Bölümü  

KENAN ÇINAR

Yönetmen

Kcinar@halkyatirim.com.tr

+90 212 314 81 36
SPL Düzey 3 Lisansı

SPL Türev Araçlar Lisansı

CFA Level 2 Candidate 

MUTLU DİLEK AKKAYA NİHAT YAVUZ

Uzman Yardımcısı Uzman Yardımcısı

Makkaya@halkyatirim.com.tr Nyavuz@halkyatirim.com.tr

+90 212 314 81 39 +90 212 314 81 44
SPL Düzey 3 Lisansı SPL Düzey 3 Lisansı

SPL Türev Araçlar Lisansı SPL Türev Araçlar Lisansı


