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TÜRKİYE 
• TÜİK dış ticaret açığı Ekim ayında %42.5 oranında azalarak beklentilerin altında 3.62 milyar dolar açık verdi. 

• Markit/İSO İmalat PMI Endeksi Kasım ayında 49.5’den 50.9’a yükselerek üretim harcamalarında toparlanmaya işaret etti. Veri sonrasında USDTRY paritesi 2.90’ın 

altını gördü. 

 

EURO BÖLGESİ 
Almanya’da tüketici fiyatları Kasım ayında %0.1 artış göstererek piyasa  tahminlerini karşıladı. Ancak veri ECB toplantısı öncesi Euro’daki satış baskısını 

engelleyemedi ve EURUSD paritesi gün içinde 1.0558’e kadar geriledi. 

 

ABD/KANADA 
• ABD’de Chicago PMI Kasım ayında beklentilerden daha fazla bir gerileme kaydederek 48.7 seviyesinde açıklandı (önceki: 56.2). Ekonomik büyümeye ilişkin öncü 

bir gösterge niteliğinde olan verinin 50 eşik değerinin altına gerilemesi, üretim harcamalarının daralmakta olduğu şeklinde yorumlanırken, bekleyen konut satışları 

verisinin %2.3’lük daralmadan %0.2’lik artışa geçmesi ve Dallas FED İmalat Aktivite Endeksi’nin -12.7’den -4.9’a yükselmesi verinin zayıf görünümünü bir miktar 

telafi etti. Güne 100.08’den başlayan Dolar Endeksi kapanışını 100.17 seviyesinden yaptı. 

• Kanada’da cari işlemler dengesi yılın üçüncü çeyreğinde 16.2 milyar dolar açık verdi (beklenti: -15.2 milyar dolar). 

 

ASYA/PASİFİK 
• Japonya’da Nikkei imalat PMI verisi Kasım’da 52.8’den 52.6’ya geriledi. Ancak sermaye harcamalarının %2.2’lik artış beklentisine karşın %11.2 oranında bir 

yükseliş kaydetmesi Yen’i değerlendiren faktörlerden biri oldu ve USDJPY paritesi iki günlük yükselişine son verdi. 

• Avustralya Merkez Bankası (RBA), politika faizini beklentilere paralel olarak %2.00 seviyesinde sabit bıraktı. 

• IMF İcra Kurulu, Çin Yuanı'nın SDR'nin (Özel Çekim Hakkı) hesaplanmasında kullanılan sepete alınmasına karar verdi. Kararla birlikte Yuan, IMF'nin para 

sepetindeki beşinci para birimi olurken, sepetteki ağırlığı ise %10.92 olacak. Bunun etkisiyle birlikte ABD Doları’nın ağırlığı %41.73, Euro'nun %30.93, Yen'in 

%8.33 ve Sterlinin ise %8.09 olarak güncellenecek. 

 

EMTİA 
Kasım ayında Altın fiyatları, ABD ve Avrupa merkez bankaları arasındaki politika farklılaşmasının daha da güçleneceği ve doların artacağı beklentileriyle  %7.5 ile 

Haziran 2013'ten beri en büyük kaybı gerçekleştirdi. Dolar Endeksi’nde bu sabah itibariyle meydana gelen geri çekilme Altın fiyatlarına pozitif yansırken değerli metal 

1070 doların üzerini test etmekte. OPEC toplantısı öncesi üye ülkelerin üretim çıktısında meydana gelen gerileme ise Brent petrolü 45 dolar bölgesine doğru 

desteklemekte. 

TSİ Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

10:55 Kasım Mevsimsel Düzeltilmiş İşsizlik Oranı %6,4 %6,4

10:55 Kasım Markit/BME İmalat Sektörü PMI 52,6 52,6

11:00 Kasım Markit İmalat Sektörü PMI 52,8 52,8

11:30 Kasım Markit İmalat Sektörü PMI 53,8 55,5

12:00 Ekim İşsizlik Oranı %10,8 %10,8

15:30 Eylül GSYH %0,1 %0,1

16:30 Kasım RBC İmalat Sektörü PMI  ― 48,0

16:45 Kasım Markit İmalat Sektörü PMI 52,6 52,6

17:00 Kasım ISM İmalat Endeksi 50,5 50,1

19:45 → ABD Chicago FED Başkanı Charles Evans, 'Ekonomik Koşullar ve Para Politikası' ile ilgili konuşma yapacak.

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

Veri Takvimi



FX MONİTÖR – EUR/USD: RSI Aşırı Satış Sınırından Tepki Alımları Gelmekte.  01.12.2015 

Almanya TÜFE verilerinin beklentiler dahilinde 

gelmesine karşın perakende satışlar beklentinin altında 

kalarak daralmayı işaret etti. Gün içinde 1.0557 

seviyesine kadar gerileyen parite, ABD’den 

beklentilerin oldukça altında kalan Chicago PMI verisi 

ile bekleyen konut satışlarının ardından 1.0560’tan 

tepki aldı. Bu sabah itibariyle Dolar Endeksi’nin 100 

seviyesinin altına sarkmasıyla beraber parite 1.06’yı 

test etmekte. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; Düşüş eğiliminde olan 

paritede, 1,0610 direncinin yukarı yönlü kırılması 

halinde 1,0645 önem arz edebilecekken; 1,0580 

desteğinin aşağı yönlü kırılması halinde ise  1,0560 

desteği hedeflenebilir. 



FX MONİTÖR – USD/TRY: 2.9180’in Aşağısında Satış Baskısı Devam Etmekte.  01.12.2015 

Yurt içinde TÜİK’in beklentilerden daha iyi açıkladığı 

dış ticaret açığı verisinin yanı sıra, Brüksel zirvesi 

sonrası yayınlanan bildiride Avrupa ile Türkiye 

arasındaki ilişkilerde yeni bir döneme girileceğinin 

müjdelenmesi, dün  TL’nin Dolar karşısında 

değerlenmesine vesile oldu. 2,9260 direncini 

aşamayarak geri çekilen USDTRY paritesi, gün 

içerisinde 2,8895 seviyesine kadar indi. Bu sabah 

itibariyle ISO İmalat PMI verisinin de beklentilerin 

üzerine çıkmasıyla birlikte Dolar Kuru 2.90’ın altına 

düştü.  

  

Teknik olarak incelendiğinde; 50 günlük 

ortalamasından direnç gören parite, 2,89 desteğinin 

aşağı yönlü kırılması halinde 2,8750 seviyesini 

izleyebilecekken; yukarı yönlü hareketlerde ise 2,9180 

kuvvetli direnci takip edilebilir. 

 



FX MONİTÖR – XAU/USD: Düşüş Kanalı Üst Bandından Direnç Görmekte. 01.12.2015 

Geçtiğimiz hafta Cuma günü, Dolar Endeksi’nin Mart 

ayından bu yanaki zirvesine çıkması sonrasında Altın 

fiyatları 2010 yılının Şubat ayından bu yana en düşük 

seviyesine gerilemişti. 1052 seviyesini test eden sarı 

metal, yeni haftaya toparlanma çabaları içerisinde 

başladı.  

Dün, Cuma günkü kayıplarının bir kısmını geri alarak 

1070 seviyesinin üzerine çıkan Altın, bu sabah 

saatlerinde 1075 direncini test etmekte. 1075 

direncinin yukarı yönlü kırılması halinde 1080 direnci 

izlenebilecekken; 1068 desteğinin aşağı yönlü 

geçilmesi halinde ise 1062 desteği hedeflenebilir. 
 



TEMEL GÖSTERGELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

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 Retracements):  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. 

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 

Uzun Vade: Fiyat 200 günlük ortalamanın üzerinde ise yukarı 

Kısa Vade : Fiyat 20 günlük ortalamanın altında ise aşağı 

Uzun Vade: Fiyat günlük ortalamanın altında ise aşağı 



 

Yasal Çekinceler:  
Yukarıda yapılan analiz yorum ve görüşler Halk Yatırım Yurt İçi Satış Destek Bölümü 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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