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TÜRKİYE 
Dün yurt içinde takip edilecek önemli bir veri akışı bulunmazken, ABD’den gelen ADP özel sektör istihdam verisi ve FED Başkanı  Yellen’ın açıklamaları USDTRY paritesi 

üzerinde etkili oldu.  Beklentilerin üzerinde gelen özel sektör istihdamı sonrası 2.89 bölgesine doğru ivmelenen parite, Başkan Yellen’ın ‘şahin’ konuşmaları sonrası gün içi en 

yüksek seviyesini 2.8994 ile test etti. Bugün açıklanan TÜFE verisi ise aylık bazda %0.67 artışa işaret ederken, yıllık TÜFE %8.10 düzeyine yükseldi. 

 

EURO BÖLGESİ 
Euro Bölgesi’nde manşet enflasyon Kasım ayında %0.3 oranında gerilerken, çekirdek enflasyondaki yıllık artış da %0.9 ile piyasa tahminlerinin altında kaldı. Bugün ise faiz 

kararı ile birlikte Avrupa Merkez Bankası’ndan parasal  genişlemenin artırılmasına ek olarak mevduat faizlerinde de indirime gitme yönünde hamleler bekleniyor olması 

EURUSD paritesini 1.05’li seviyelerde tutumakta. 

 

ABD/KANADA 
• ABD’de dün açıklanan ADP özel sektör istihdam verisi Kasım ayında beklentileri aşarak  217 bin artış gösterirken, revize birim iş gücü maliyeti de piyasa tahminlerinin 

üzerinde %1.8 yükseliş kaydetti. Verilerin enflasyon konusundaki olumlu beklentileri desteklemesinin ardından FED Başkanı Yellen’ın ABD ekonomisine yönelik güven verici 

söylemleri de Dolar Endeksi üzerinde etkili oldu.Yellen, faiz artırımına geç kalmanın ekonomiyi resesyona sürükleyebileceğini ifade ettiği konuşmasında, ılımlı büyümenin 

sürdüğü ve 20165 yılında %2.’lik enflasyon hedefine ulaşılacağını beklediğini de ifade etti. 

• Kanada Merkez Bankası (BOC), politika faizini beklentilere paralel olarak %0.50 seviyesinde sabit bıraktı. 

 

ASYA/PASİFİK 
• Avustralya’da dış ticaret dengesi Ekim ayında beklentilerin üzerinde 3.31 milyar dolar açık verdi. 

• Japonya’da Nikkei hizmet sektörü PMI bir önceki veriye göre azalış kaydederek 51.6 düzeyinde açıklandı. 

 

EMTİA 
FED Başkanı Yellen’ın, ABD ekonomisinin faiz artırımına hazır olduğuna işaret eden konuşmaları sonrası sert satışlara maruz kalan emtialar,  bu sabah itibariyle karışık bir 

seyir izlemekte. Dolar Endeksi’ndeki yükselişle birlikte 1046 dolar seviyesine kadar gerileyen Altın, değer kayıplarının bir bölümünü telafi ederek 1050 dolar üzerinde 

seyrederken; Brent Petrol, Suudi Arabistan’ın OPEC toplantısında petrol üretiminin azaltılmasına yönelik teklifte bulunacağına yönelik beklentilerle birlikte %1’in üzerinde 

primlenerek 43 dolar üzerinde tutunmakta. 

TSİ Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

10:55 Kasım Markit Hizmet Sektörü PMI 55,6 55,6

11:00 Kasım Hizmet Sektörü PMI 54,6 54,6

11:30 Kasım CIPS Hizmet Sektörü PMI 55,0 54,9

12:00 Ekim Perakende Satışlar(Aylık) %0,2 -%0,1

14:45 Aralık ECB Gösterge Faiz Oranı %0,05 %0,05

15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları  ― 260BİN

16:45 Kasım Markit Hizmet Sektörü PMI  ― 56,5

17:00 Ekim Fabrika Siparişleri(Aylık) %1,0 -%1,0

17:00 Kasım ISM İmalat Dışı Endeks 58,0 59,1

17:00 Ekim Dayanıklı Mal Siparişleri  ― %3,0

17:00 → ABD FED Başkanı Janet Yellen, Kongre'nin 'Ekonomi Komitesi'nde sunum yapacak.

20:15 → ABD FED Başkan Yardımcısı Stanley Fischer, 'Finansal İstikrar' konulu konferansta konuşma yapacak.

Veri Takvimi



FX MONİTÖR – EUR/USD: Düşüş Kanalının Üst Bandından Direnç Görmekte. 03.12.2015 

Euro bölgesi TÜFE verilerinin beklentilerin altında kalması 

ile 1.0580’lere doğru gerileyen parite, ABD tarafından 

beklentilerin üzerinde gelen ADP özel sektör istihdamı 

verisinin ardından düşüş trendine devam etti. Akşam FED 

Başkanı Yellen’in konuşmasında Aralık’ta faiz artırımına 

zemin hazırladığı algısıyla beraber parite 1.0550 

desteğinin altına sarktı. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; 1.0550’nin de altına 

sarkan parite, gelen alımlarla birlikte günü 1.0614 

seviyesinden tamamladı. 1.07'nin altında kalındığı sürece 

satıcılı seyrin devam edebileceği paritede 1.0550 

desteğinin kırılması durumunda 1.05 ve daha alt seviyeler 

denenebilir. Yükselişlerde ise 1.07 ve 1.08 direnç olarak 

izlenebilir. 



FX MONİTÖR – USD/TRY: 20 Günlük Ortalamasında Tutunmakta. 03.12.2015 

Gün içerisinde jeopolitik risklerin bir miktar iyileşme 

gösterdiği algısıyla beraber 2.87’ye doğru gerilemiştir. 

Öğleden sonra ABD tarafından ADP özel sektör istihdam 

verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi ve FED Başkanı 

Yellen ile FED üyelerinin Aralık’ta faiz artırımı ihtimalinin 

kuvvetlendiğini destekleyen açıklamalarıyla beraber 2.90’a 

doğru ivmelendi. Bu sabah açıklanan yurt içi enflasyon 

verisinin beklenenden yüksek gelmesiyle beraber kur 

2.8870 desteğinin üzerinde tutunmakta.  

  

Teknik olarak incelendiğinde; paritenin 2.8750 

desteğinden kısa vadeli tepki hareketi oluşturduğu 

görülmekteyken, 2.9100 noktasında bulunan 50 günlük 

hareketli ortalama direnci yakından takip edilmelidir.  



FX MONİTÖR – XAU/USD: Düşüş Kanalının Alt Bandından Destek Gördü. 03.12.2015 

Yarın gelecek ABD Tarım Dışı İstihdam verisi öncesinde 

ADP Özel Sektör İstihdam rakamının beklentilerin 

üzerinde gelmesi ve FED Başkanı Yellen'ın dün yaptığı 

konuşmada, faiz artırımının Aralık ayında muhtemel 

göründüğünü açıklamasının ardından Dolar Endeksi son 

13 yılın en yüksek seviyesini test etti. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; hafta içerisinde düşüş 

kanalı üst bandının denenmesine karşın aşılamaması ile 

beraber emtiada zayıf görünüm devam etmekte. Asya 

seansında düşüş kanalı alt bandı olan 1046 seviyesine 

kadar gerileyen sarı metal bir miktar toplamış durumda. 

Gün içi tepki hareketleri için 1067 ve 1074 noktaları 

izlenebilecekken; kanalın kırılması halinde 1027 seviyesi 

izlenebilir. 



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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