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TÜRKİYE 
Markit/İSO İmalat PMI Endeksi Kasım ayında 49.5’den 50.9’a yükselerek 2015 yılındaki en yüksek seviyesini gördü ve imalat sektöründe ekonomik canlanmaya işaret 

etti. TCMB PPK tutanaklarından da enflasyon ve cari açıkla ilgili olumlu beklentilerle birlikte sıkı para politikasının sürdürüleceğne yönelik açıklamaların  da gelmesi 

Türk Lirası’na pozitif yansıdı. Gelişmeler sonrası USDTRY paritesi 2.89’un altını gördü. 

 

EURO BÖLGESİ 
• Euro Bölgesi’nde imalat sektörü PMI rakamı Kasım ayında, beklentilere paralel şekilde 52.8 seviyesinde sabit kalırken, işsizlik oranı beklentilerin altında %10.7 

olarak açıklandı. 

• Almanya’da işsizlik oranı beklenmedik şekilde %0.1 gerileyerek %6.3 olarak açıklanırken, imalat sektörü PMI verisi piyasa tahminlerini aşarak 52.9 seviyesine 

yükseldi (beklenti: 52.6). 

 

ABD/KANADA 
• Dün ABD’den gelen imalat PMI verisi, 52.8 ile beklentilerin hafif üzerinde açıklanırken; ISM imalat PMI rakamı 48.6 ile 2009 yılından bu yana en düşük seviyesini 

gördü. Ancak ortalama olarak bakıldığında verinin halâ sağlıklı bir trend içinde olması Aralık ayında bir faiz artırımı yapılacağına dair fiyatlamaları olmsuz yönde 

etkilemedi (Aralık ayında faiz artırımı  ihtimali: %72, Bloomberg). 

• FED yöneticisi Lael Brainard, dün yaptığı konuşmada, faiz oranlarındaki normalleşmenin büyük olasılıkla krizden önceki yıllarda görünenden daha düşük 

değerlerde gerçekleşeceğini vurgulayarak, bu yüzden para politikası uyumunun temkinli ve aşamalı yerine getirilmesi gerektiğini savundu. Bu yıl FOMC’de oy 

kullanma hakkına sahip olan Chicago Fed Başkanı Charles Evans ise Fed'in Aralık'taki toplantısına ilişkin 'tedirgin' olduğunu ifade ederek, faiz artışından önce 

enflasyonun yükselmeye başladığına daha fazla emin olmak istediğini belirtti. 

• Kanada ekonomisi Eylül ayında %0.5 oranında daralma kaydederken,  yıllıklandırılmış çeyreklik büyüme oranı %2.3 ile beklentileri karşıladı.   

 

ASYA/PASİFİK 
Avustralya ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde beklentileri aşarak %0.9 büyüdü. Merkez Bankası’nın dün gerçekleştirilen toplantıda politika faizini %2.00 oranında sabit 

bırakması kararını destekleyen verinin Avustralya Doları’na ilk yansıması pozitif olsa da AUDUSD paritesine kalıcı bir etki yaratamadı. 

 

EMTİA 
Dolar’ın dün gelişmiş ve gelişmekte olan ülke para birimlerinin çoğu karşısında değer kaybetmesiyle birlikte toparlanma kaydeden emtia fiyatları, Dolar Endeksi’nde bu 

sabah  itibariyle meydana gelen  yükseliş sonrası dalgalı bir seyir izlemekte. Altın yeniden 1070 doların altına sarkarken, Brent petrol 44 dolar üzerinde kalıcı olma 

çabasında. 

TSİ Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

12:00 Kasım TÜFE(Yıllık Tahmin) %0,3 %0,1

15:15 Kasım ADP Özel Sektör İstihdamı 190BİN 182BİN

15:30 3.Çeyrek Birim İşgücü Maliyeti(Revize) %1,0 %1,4

17:00 Aralık BOC Gösterge Faiz Oranı %0,50 %0,50

15:10 → ABD Atlanta FED Başkanı Dennis Lockhart konuşma yapacak.

19:00 → ABD FED Başkanı Janet Yellen, Washington Ekonomi Kulübü'nde konuşma yapacak.

22:40 → ABD San Francisco FED Başkanı Williams, ekonomik görünüm üzerine bir konuşma yapacak.

Veri Takvimi



FX MONİTÖR – EUR/USD: Düşüş Kanalını Yukarı Yönde Kırdı. 02.12.2015 

Euro Bölgesi İmalât PMI ile işsizlik oranı verilerinin 

beklentilerden daha iyi gelmesiyle beraber 1.06 seviyesine 

doğru yükselişe geçen parite, ABD’den beklentilerin 

altında kalan ISM İmalat PMI ile 1.0630’un  üzerine çıktı. 

Asya seansında parite, 1.06’ya doğru gerilese de Dolar 

Endeksi’ndeki güçsüzlüğün devam etmesinin de etkisiyle 

1.0635 direncini test etmekte. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; Günü yükselişle 

tamamlayan Euro/Dolar kapanışını 1.0631 seviyesinden 

gerçekleştirdi. Kısa vadeli yukarı atakların geçici 

olabileceği paritede yükselişin devamında 1.0670 ve 1.08 

dirençleri gündeme gelebilir. Geri çekilmelerde ise 1.0550 

ve 1.05 destek seviyeleri olarak izlenebilir. 

 



FX MONİTÖR – USD/TRY: Kısa Vadeli Ortalamalarının Altına Sarktı. 02.12.2015 

Yurt içinde Markit/İSO İmalât PMI verisinin 50,9 ile 50 eşik 

değerinin üzerinde gelerek beklentileri aşmasının yanında, 

ikincisi açıklanan Bloomberg HT tüketici güven endeksinin 

de %34’lük sert bir yükseliş gerçekleştirmesiyle birlikte 

parite 2.89’lu seviyelere geriledi. Öğleden sonra açıklanan 

TCMB PPK tutanaklarında enflasyon ve cari açıktaki 

iyileşmenin devam edeceği ve para politikasındaki sıkı 

duruşun korunacağı açıklamalarıyla beraber kur, 2.89’un 

da altını gördü.   

  

Teknik olarak incelendiğinde; Düşüşünü ikinci işlem 

gününe taşıyan Dolar/TL kapanışını 2.8898 seviyesinden 

gerçekleştirdi. 50 günlük hareketli ortalamasının altında 

kapanış yapan kurda satışların devamında 100 günlük 

hareketli ortalamanın geçtiği 2.86 desteği gündeme 

gelebilir. Yükselişlerde ise 2.90 direncinin üzerindeki 

fiyatlamalarda tekrar 2.92 seviyesi test edilmek istenebilir. 



FX MONİTÖR – XAU/USD: Düşüş Kanalı Üst Bandını Kırmakta Zorlanıyor. 02.12.2015 

Dün Asya seansında Çin PMI verilerinin de etkisiyle 

1074’e kadar yükselen sarı metal, ABD PMI verilerinin 

etkisiyle  1064 seviyesine kadar geriledi. Akşam vakti 

FED yöneticisi Brainard ile Chicago FED Başkanı 

Evans’ın  faiz artışından önce enflasyonun yükselmeye 

başladığını görmek istediğini, faiz artışının tam olarak ne 

zaman olacağı bir yana 2016 yılının sonunda faizlerin 

hala%1'in altında kalmasının uygun olacağını 

düşündüğünü açıklamasının da etkisiyle tekrar yukarı 

yönlü bir tepki verdi. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; Toparlanma hareketini 

sürdürmeye çalışan Altın kapanışını 1069 seviyesinden 

gerçekleştirdi. Yükseliş hareketinin devamında 1080 

direnci hedeflenebilecek olup bu seviyenin kırılması 

durumunda 1100'e doğru çıkışlar gözlenebilir. Olası geri 

çekilmelerde ise 1050 destek olarak izlenebilecekken 

Euro Bölgesi ve ABD'den beklenen kritik veriler 

sonrasında sarı metalde sert hareketler gözlenebilir. 



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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