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FOREX GÖRÜNÜM 

TÜRKİYE 

Yurt içinde kapasite kullanım oranı Eylül ayında %75.9 düzeyine yükseldi (önceki: %74.8). Veri sonrası USDTRY paritesinde 3.04’lü seviyelere doğru bir 

geri çekilme yaşansa da kalıcı bir düşüş sağlanamadı ve parite bu sabah itibariyle 3.06 seviyesini aşmış durumda. 

 

ABD / KANADA 

• Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC)’de oy kullanma hakkına sahip olan Chicago FED Başkanı Charles Evans, dün yaptığı konuşmasında faiz artırımı 

için enflasyon verilerinden sürdürülebilir yukarı yönlü işaretler gelene kadar beklemek gerektiğini vurgularken; New York FED Başkanı William C. Dudley,  

faiz artırımı  için belirli bir takvim bulunmadığını ve ekonomik dataların takip edilmesi gerektiğini ifade etti. San Francisco FED Başkanı John Williams’ın 

konuşmasıyla benzerlik gösteren açıklamalar bu yıl içinde bir faiz artırımının muhtemel olduğunu ve sonrasında kademeli bir normalleşme politikası 

izleneceği yönünde işaretler verdi.  

• ABD’de kişisel gelirler Ağustos ayında %0.1 azalırken, kişisel harcamalar %0.1 artış gösterdi. FED’in faiz artırımı için takip ettiği önemli verilerden biri 

olan enflasyon için olumlu sinyaller veren veri sonrası Dolar Endeksi’nde kalıcı olmasa da yukarı yönlü bir hareketlenme gözlendi.  

• ABD’de bekleyen konut satışları verisi Ağustos ayında %0.4’lük artış beklentisine karşın %1.4 azalış kaydetti. 

 

EURO BÖLGESİ 

Euro Bölgesi dün veri akışı açısından sakin durumda iken, ABD kanadından gelen bekleyen konut satışları verisinin zayıf kalması EURUSD paritesini 

1.1245 direncinin üstüne taşıdı. 

 

ASYA / PASİFİK 

 

Hindistan Merkez Bankası (RBI), politika faizini 50 baz puan indirerek %6.75'e çekerken, piyasada sadece 25 baz puanlık bir indirim beklentisi vardı. 

Böylece Hindistan'da faizler yıl başına göre 125 baz puan düşmüş oldu. 

 

EMTİA 

FED Başkanı Yellen’ın bu yıl içinde bir faiz artırımı yapılabileceğinin ihtimal dahilinde olduğuna yönelik ifadeleri sonrası New York ve San Francisco FED 

Başkanlarından gelen ‘şahin’ açıklamalar Altın’daki değer kaybını üçüncü güne taşımış durumda. 1134 seviyesinden direnç gören değerli metal 1127 dolar 

/ons’tan işlem görmekte. 

 

*Bloomberg 

Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti* Önceki*

12:00 Eylül Tüketici Güven Endeksi ... -6.9

15:00 Eylül Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) ... 0.0%

15:00 Eylül Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) ... 0.2%

17:00 Eylül CB Tüketici Güven Endeksi 97 101.5

29 Eylül Salı



EUR/USD: 20 Günlük Ortalamasını Yukarı Yönlü Kırmış Durumda. 

ABD'de dün açıklanan verilerde kişisel gelirler 

azalırken harcama kanadında güçlü bir artış 

kaydedildi. Fed'in faiz artırımına girdiği süreçte bu 

durum ABD ekonomisi açısından pozitif bir etki 

yaratabilir. New York Fed Başkanı William Dudley 

ABD ekonomisinin oldukça iyi gittiğini söylerken 

Fed'in bu yıl muhtemelen faiz artırımına gitmesini 

beklediğini ifade etti. Beklemedeki konut satışları 

verisinin beklentilerin altında kalmasının ardından 

Dolar Endeksi’nde görülen güçlü satış paritede 

yukarı yönlü hareketleri tetikledi. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; düşen tepeler 

yapan paritede 1,1260 direncinin üzerinde  alışlar 

kuvvetlenmekte. Bu seviyenin üzerinde 1,1300 ve 

1,1350'ye kadar yükselişler izlenebilecekken; olası 

geri çekilmelerde 1.1245 ve 1.12 takip edilebilir. 
  
 

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

EURUSD 1.1263 # 1.1230 1.1181 -0.44% 53.23 19.71 1.0807 1.1439 33% 23%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD

Kısa Vade Direnç3 1.1369

Uzun Vade Direnç 2 1.1307

Periyod Direnç 1 1.1272

1 Gün % PİVOT 1.1210

5 Gün % Destek 1 1.1175

Aylık % Destek 2 1.1113

2015 Destek 3 1.1078-6.91

0.23

1.26

 %Değişim

0.54



USD/TRY: 3.0680’i Test Etmekte!  

Yurtiçinde dün gelen Eylül ayına ait kapasite 

kullanım oranı bir önceki aya göre yüzde 1,1 puan 

artış gösterdi. Reel Kesim Güven endeksi olarak 

bilinen İmalat Güven Endeksi verisi ise hem dış 

talepteki zayıflama hem de yurtiçinde son dönemde 

yaşanan belirsizliklerle birlikte Aralık 2012'den beri 

görülen en düşük değerine geriledi. Gösterge tahvil 

faizlerinin %11,60'lara yükselmesiyle birlikte 

faizlerde yükselişlerin kalıcılık sağlaması ise kurlarda 

yeni tarihi zirvelerin görülmesine sebep oluşturabilir. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; yükseliş kanalındaki 

hareketine devam eden parite 3.0680’den gördüğü 

dirençle geri çekilmekte. Geri çekilmelerin 

devamında 3.0450 ve 3.0260 seviyeleri hedef 

olabilecekken; tekrar  yukarı yönlü ataklarda 3.0750 

direncinin üzerinde 3.0840 seviyesi hedeflenebilir.  
  
 

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 3.0538 # 3.0215 2.6519 -12.23% 67.39 48.97 2.5927 3.1403 98% 98%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD

Kısa Vade Direnç3 3.0986

Uzun Vade Direnç 2 3.0799

Periyod Direnç 1 3.0673

1 Gün % PİVOT 3.0486

5 Gün % Destek 1 3.0360

Aylık % Destek 2 3.0173

2015 Destek 3 3.0047-23.51

-0.01

-1.04

 %Değişim

-4.74



XAU/USD: Yükseliş Kanalını Aşağı Yönlü Geçmekte. 

Geçen hafta altındaki sert yükselişin ardından bu 

haftaya Çin'den gelen verilerin olumsuzluğu ile 

başladık. Çin'de yeni haftanın ilk işlem gününde 

Ağustos ayında sanayi karlılığı geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre yüzde 8.8 geriledi. Böylece sanayi 

karlılığı 4 yılı aşkın bir süredir en sert düşüşü 

yaşamış oldu. Küresel büyüme endişeleri Çin 

öncülüğünde devam ederken emtiaya olan talebin 

azalacağı ihtimali emtialara satış getirdi. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; veri akışıyla birlikte 

1134 seviyesi aşağısında kısa vadeli yükseliş 

kanalından çıkan sarı metal 1125 desteğinin de 

altına sarkması halinde 1118 desteğine kadar 

düşebilir. Yukarı yönlü gidişlerde ise 1141 

direnci takip edilebilir. 
  
 

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1127.35 # 1124.65 1179.46 4.87% 49.79 16.37 1078.94 1166.24 22% 7%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD

Kısa Vade Direnç3 1165.64

Uzun Vade Direnç 2 1156.96

Periyod Direnç 1 1145.53

1 Gün % PİVOT 1136.85

5 Gün % Destek 1 1125.42

Aylık % Destek 2 1116.74

2015 Destek 3 1105.31-5.14

-0.64

0.09

 %Değişim

-0.61



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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