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FOREX GÖRÜNÜM 

TÜRKİYE 

Ekonomik Güven Endeksi  Ekim ayında 70.8’den 81.48’e yükseldi. Ancak verinin ‘100’ eşik değerin altında olması genel anlamıyla ekonomi güveninin zayıf 

kaldığına işaret etmekte. 

 

ABD 

• Dayanıklı tüketim mal siparişleri, Eylül ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerle %1.2 azalarak analistlerin tahminlerinin bir miktar üzerinde 

açıklandı (beklenti: -%1.5). 

• Ekim'de hizmet sektörü PMI(flaş) 54,4 (beklenti 55,5) ve Conference Board tüketici güven endeksi de Ekim’de 97.6 (eylülde 102.6) ile ABD 

ekonomisindeki zayıflamayı teyit eden veriler oldular. 

 

EURO BÖLGESİ 

• İngiltere ekonomisi üçüncü çeyrekte piyasa tahminlerinin altında %0.5 büyüdü (beklenti: %0.6).  

• Almanya'da Kasım'da GFK tüketici güven endeksi  9,4 ile beklentiler dahilinde geldi ve EURUSD’de bir miktar yukarı harekete vesile oldu.  

 

ASYA / PASİFİK 

• Avustralya’da tüketici fiyatları üçüncü çeyrekte, %0.7 düzeyinden değişim göstermeyeceğine yönelik piyasa tahminlerinin aksine %0.5’e geriledi. Veri 

AUDUSD paritesinde sert satışlara neden olurken, bugün Dolar’ı güçlendiren etkenlerden biri olarak karşımıza çıkmakta.  

• Japonya’da perakende satışlar aylık piyasa beklentisinin altında kalarak, %0.7 artış gösterirken; yıllık bazda %0.2 daralma kaydetti (beklenti: %0.4 artış). 

 

EMTİA 

Bugün açıklanacak ABD petrol stokları verisi öncesi stokların artmış olacağına yönelik piyasa tahminleri ve ABD'nin stratejik petrol rezervlerini açarak     

2015 - 2018 döneminde satmayı düşündüğüne dair yayınlanan bir rapor petroldeki satış baskısını artırmakta. Batı Teksas türü ham petrol son üç günde 

%4.8 değer kaybederek iki ayın en düşük seviyesini görürken, Brent petrol 6 haftanın düşüğüne yaklaşmakta. 

Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti* Önceki*

10:00 Kasım GFK Tüketici Güven Endeksi 9,4 9,6

15:00 Ekim MBA Mortgage Başvuruları ● %11,8

21:00 Ekim FED Faiz Kararı %0.0-0.25 %0.0-0.25

23:00 Ekim RBNZ Faiz Kararı %2,75 %2,75

Borsa İstanbul 'Cumhuriyet Bayramı' nedeniyle yarım gün çalışacak.

14:00 → TCMB, Para Politikası Kurulu toplantı tutanaklarını açıklayacak.

16:45 → Avrupa Merkez Bankası Bşk. Yrd. Vitor Constancio, Berlin'de konuşma yapacak.

20:30 → ABD Merkez Bankası (FED) Eski Başkanı Ben Bernanke, Londra'da konuşma yapacak.

28 Ekim Çarşamba

*Bloomberg  



EUR/USD: 1.1020’nin Üzerinde Tutunma Çabasında! 

ABD tarafına baktığımızda dayanıklı mal 

siparişlerinin beklentilerin altında kalması, hizmet 

PMI ve tüketici güveni verilerinin de kötü gelmesi  

ABD'de makro ekonomik görünümün gitittikçe 

bozulduğunu göstermekte. Parite bu kapsamda 

yukarı tepki verse de 1,1080 direncini aşamadı ve 

yeniden geriledi. Bu haftaki Fed ve Japonya Merkez 

Bankası toplantıları öncesinde küresel para 

birimlerinin Dolar karşısında güç kazanmakta 

zorlandığını görüyoruz. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; 1.1080 direncini 

geçemeyen paritede satış baskısı devam etmektedir. 

1.1020 seviyesini test eden parite, bu seviyenin 

aşağı yönlü geçilmesi halinde 1.0980 desteğine 

kadar sarkabilecekken; olası tepki alımlarında ise 

1.1080 ve 1.1120 seviyeleri izlenebilir. 

 



USD/TRY: 2.9060 Altında Satış Baskısı Devam Etmekte! 

Yurtiçine baktığımızda yaklaşan seçimler öncesi 

yatırımcıların temkinli davranmasıyla birlikte kurda 

yükseliş eğiliminin arttığını izlemekteyiz. Ayrıca 

Fed'in faiz kararı öncesi gelişmekte olan ülke para 

birimlerinde yaşanan tedirginlik, Dolar’ın bu para 

birimlerine karşı değer kazancı yaşamasını sağladı.  

  

Teknik olarak incelendiğinde; yatay kanaldaki 

hareketine devam eden parite 2.9060 seviyesinden 

direnç görmekte. Aşağı yönlü hareketlerde 2,8950 ve 

2,8760 destekleri takip edilebilir. Olası yukarı 

hareketlerde ise 2,9060 seviyesi üzerinde 

oluşabilecek kapanışlar izlenmelidir.  

 



XAU/USD: Kısa Vadeli Düşüş Kanalını Yukarı Yönlü Kırmış Durumda. 

ABD tarafına baktığımızda dayanıklı mal 

siparişlerinin beklentilerin altında kalması, hizmet 

PMI ve tüketici güveni verilerinin de zayıf gelmesi 

Altın’da yukarı yönlü hareketlere vesile oldu. Ancak 

sarı metal, verilere kalıcı bir tepki veremedi ve 

dirençlerini kıramadı. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; kısa vadeli düşüş 

kanalını yukarı yönlü kıran Altın, 1172 direncini test 

etmekte. Yukarı gidişin devamında 1175 ve 1180 

dirençleri hedeflenebilecekken; 20 günlük 

ortalaması olan 1162 desteğinin altında ise 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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