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FOREX GÖRÜNÜM 

TÜRKİYE 
• TCMB, Çarşamba günü yapılan sunumda enflasyon oranının 2015 yılı sonunda yüzde %70 olasılıkla %7.4 ile 8.4 aralığında (orta noktası % 7.9) gerçekleşeceğine 

yönelik tahminini açıkladı. 

• TÜİK tarafından açıklanan verilere göre dış ticaret dengesi Eylül ayında 3.75 milyar dolar açık verdi. Veri sonrası USDTRY paritesinde aşağı yönlü hareketlenmeler 

görüldü. 

 

ABD 
• ABD Merkez Bankası FED,Çarşamba günü tamamlanan para politikası toplantısında politika faizini piyasa tahminlerine paralel şekilde %0.0-0.25  sabit bırakma kararı 

aldı. Ekonomideki ılımlı büyümeye dikkat çeken FED, Aralık ayında bir faiz artırmı için istihdam ve %2’lik enflasyon hedefine yönelik gelişmelerin takip edileceğini belirtti. 

Bununla birlikte ‘küresel gelişmeler ABD ekonomisine olumsuz yansıyabilir’ ifadesinin açıklama metninden çıkarıldığı görüldü. 

• ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte öncü verilerle  %1.5 büyüdü (beklenti:%1.5 / önceki: %3.9). Aynı çeyrekte %3.2 artış gösteren tüketici harcamaları ise piyasa 

tahminlerinin hafif altında kaldı.  İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları ise  piyasa beklentisinden daha az bir artış kaydederek 260 bin oldu. 

 

EURO BÖLGESİ 
Almanya'da Ekim ayı TÜFE oranı , piyasanın %0.1’lik iyileşme beklentisine karşın %0.0 düzeyine yükseldi (önceki: -%0.2). İşsizlik oranı Ekim ayında %6.4 seviyesinden 

değişim göstermezken, GFK Tüketici Güven Endeksi ise Kasım ayı için beklentilere paralel açıklandı. Bu sabah açıklanan verilere göre perakande satışlar Eylül ayında 

değişim göstermedi. 

 

ASYA / PASİFİK 
• Japonya Merkez Bankası BOJ, politika faizini piyasa tahminlerine paralel şekilde %0.0-0.1 seviyesinde sabit bıraktı. Enflasyondaki sınırlı iyileşmeye karşın parasal teşvik 

miktarının da artırılmamış  olması geleceğe yönelik beklentileri yükselterek Yen’e pozitif yansımış durumda. 

• Yeni Zelanda Merkez Bankası RBNZ, politika faizini piyasa tahminlerine paralel şekilde %2.75 seviyesinde sabit bıraktı. 

 

EMTİA 
Bloomberg’e göre; FED kararı sonrası yaklaşık üç haftanın en düşüğünde işlem gören Altın’da vadeli işlem kontratlarının Aralık ayındaki bir faiz artırımını %50 oranda 

fiyatladığı görülmekte. XAUUSD paritesi ise spot  piyasa 1147 dolardan işlem görmekte. 

 

*Bloomberg  

Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti* Önceki*

13:00 Eylül İşsizlik Oranı %11,0 %11,0

13:00 Ekim Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık Tahmin) %0,0 -%0,1

15:30 Ağustos GSYH %0,1 %0,3

15:30 Eylül Kişisel Gelirler(Aylık) %0,2 %0,3

15:30 Eylül Kişisel Tüketim(Aylık) %0,2 %0,4

16:45 Ekim Chicago PMI 49,5 48,7

17:00 Ekim/2 Michigan Tüketici Güven Endeksi 92,5 92,1

16:00 → ABD San Francisco FED Başkanı John Williams konuşma yapacak.

05:00 → Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, faiz toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyecek.

17:25 → ABD Kansas City FED Başkanı Esther George konuşma yapacak.

30 Ekim Cuma



EUR/USD: 1.0982 desteğinde tutunmakta. 

Çarşamba günkü FOMC sonrası 1.09’lu seviyelere 

kadar gerileyen paritede aşağı yönlü baskıyı azaltan 

faktörler Almanya kanadından gelen olumlu TÜFE ve 

işsizlik verileri oldu. Bugün ise FED başkanlarının 

konuşmaları ile ABD kişisel gelir / tüketim verileri ve 

Euro Bölgesi TÜFE verileri, bu sabah itibariyle yatay 

bir seyir izleyen parite üzerinde bir miktar volatilite 

yaratabilir. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; düşüş trendindeki  

parite 1.0887 seviyesinden gördüğü destekle 

yeniden 1.10 bölgesini zorlamakta. Paritede yukarı 

yönlü hareketin sürmesi halinde 1.1020 direnci takip 

edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1.0982 altında 

1.0887 desteği takip edilebilir. 

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

EURUSD 1.0993 # 1.1229 1.1110 -1.06% 35.79 27.18 1.0968 1.1472 25% 15%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD

Kısa Vade Direnç3 1.1237

Uzun Vade Direnç 2 1.1155

Periyod Direnç 1 1.1061

1 Gün % PİVOT 1.0979

5 Gün % Destek 1 1.0885

Aylık % Destek 2 1.0803

2015 Destek 3 1.0709-9.15

0.24

-0.23

 %Değişim

-1.69



USD/TRY: 20 günlük ortalaması üzerinde. 

FED kararı sonrası 2.88’li seviyelerden sert 

yükselerek 2.93’ün üzerinde işlem gören parite, bu 

sabah itibariyle Dolar Endeksi’ndeki sakin seyirle 

birlikte geri çekilmekte. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; Yatay kanalını 

yukarı yönde kırdıktan sonra yeniden 20 günlük 

ortalamasının üzerinde işlem gören paritede aşağı 

yönlü hareketin güçlenmesi halinde 2.9191 ve 

2.8950 destekleri takip edilebilir.  Yukarı yönlü 

hareketlere ise 2.9469 direnci öne çıkacaktır. 

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 2.9279 # 2.9152 2.7218 -6.63% 49.70 21.41 2.8007 3.0903 83% 89%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD

Kısa Vade Direnç3 3.0114

Uzun Vade Direnç 2 2.9772

Periyod Direnç 1 2.9580

1 Gün % PİVOT 2.9238

5 Gün % Destek 1 2.9046

Aylık % Destek 2 2.8704

2015 Destek 3 2.8512-20.16

0.42

-0.64

 %Değişim

3.50



XAU/USD: FED sonrası düşüş kanalına geri döndü. 

FED kararının ardından faiz artırımının Aralık ayı 

için yeniden gözden geçirileceğine yönelik ‘şahin’ 

açıklamaların gelmesi, Altın’da sert satışlara sebep 

olurken; değerli metalin bu sabah itibariyle bir 

miktar yükseliş denemesi yaptığı görülmekte. Parite 

üzerinde etki yaratabilecek olması sebebiyle bugün 

özelinde FED başkanlarının konuşmaları ile ABD 

kişisel gelir / tüketim verileri takip edilebilir. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; kısa vadeli düşüş 

kanalında seyreden Altın’da toparlanma hareketinin 

sürmesi halinde 1153 bölgesine doğru bir 

toparlanma beklenebilecekken; kanal içindeki 

hareketin devam etmesi durumunda 50 günlük 

ortalama altında satış baskısnın artması 

beklenebilir. 

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1148.92 # 1162.62 1171.27 0.74% 46.90 27.59 1094.12 1183.18 31% 11%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD

Kısa Vade Direnç3 1197.60

Uzun Vade Direnç 2 1187.33

Periyod Direnç 1 1166.94

1 Gün % PİVOT 1156.67

5 Gün % Destek 1 1136.28

Aylık % Destek 2 1126.01

2015 Destek 3 1105.62-3.34

0.16

-1.38

 %Değişim

3.00



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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