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TÜRKİYE 
• TÜİK tarafından açıklanan verilere göre yurt içi dış ticaret dengesi, Kasım ayında beklentilerin hafif üzerinde 4.24 milyar dolar açık verdi. 

• Tüketici fiyatları Aralık ayında %0.21 artış gösterirken, yıllık bazda %8.81 olarak açıklandı. Markit / İSO İmalat PMI Endeksi ise beklentilerin üzerinde bir artış 

göstererek 52.2 seviyesine yükseldi. 

 

EURO BÖLGESİ 
Yeni yıl tatili öncesi işlem hacminin düşük olduğu günde EURUSD paritesi kapanışını 1.0860 seviyesinden yaparken, bu sabah itibariyle Suudi Arabistan – İran 

gerginliği ve Çin’den gelen olumsuz imalat rakamları, pariteyi yeniden 1.09’lu seviyelere çıkarmış durumda. 

 

ABD 
• Haftalık işsizlik başvuruları 287 bin düzeyinde gerçekleşerek piyasa beklentilerini geride bıraktı. 

• ABD Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, dün gece ‘ABD Ekonomik ve Parasal Politikalarında Gelişmeler’ konulu panelde, Fed’in faizi kademeli artırmayı 

beklerken, dikkatini ekonomik verilerdeki kısa vade dalgalanmalardan ziyade, orta vadeli görünümde tutmaya devam edeceğini belirtti. 

 

ASYA/PASİFİK 
• Japonya’da Nikkei İmalat PMI Endeksi, Aralık ayında 0.1 puan artış kaydederek 52.6 seviyesine ulaştı. 

• Çin’de Caixin İmalat PMI Endeksi, Aralık ayında 48.2 seviyesine gerileyerek arka arkaya beşinci kez düşüş kaydetti. 

 

EMTİA 
İran- Suudi Arabistan ilişkilerinin hafta sonu yaşanan gerginliklerle kopma aşamasına gelmesi petrol ve kıymetli maden fiyatlarına pozitif yansımış durumda. Brent 

petrol yukarı yönlü fiyat boşluğuyla 38 dolar seviyesinden güne başlarken, Altın da 1070 seviyesini test etmiş durumda. 

TSİ Ülke Dönem Önem Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

10:00 Aralık Markit / İSO İmalat Sektörü PMI 50,6 50,9

10:00 Aralık Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) %0,0 %0,67

10:00 Aralık Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) %8,50 %8,10

10:55 Aralık Markit / BME İmalat Sektörü PMI 53,0 53,0

11:00 Aralık Markit İmalat Sektörü PMI 53,1 53,1

11:30 Aralık Markit İmalat Sektörü PMI 53,0 52,7

16:30 Aralık RBC İmalat Sektörü PMI  … 48,6

16:45 Aralık Markit İmalat Sektörü PMI 51,3 51,3

17:00 Kasım İnşaat Harcamaları(Aylık) %0,7 %1,0

17:00 Aralık ISM İmalat Endeksi 49,0 48,6

Kanada'da Toronto Borsası kapalı olacak.

Günlük Veri Takvimi



FX MONİTÖR – EUR/USD:Kısa Vadeli Ortalamalarını Kırmış Durumda. 04.01.2016 

Çin cephesindeki talep daralmasının devam ediyor olması 

piyasalardaki endişeli havayı beslerken, Dolar Endeksi’nin 

de yeni yıla sert satış baskıları içerisinde başlamasına 

neden oldu. 1.0830 seviyesine kadar gerileyen parite 

Dolar Endeksi üzerindeki satış baskılarıyla 1.09’a doğru 

yükselişte.   

  

Teknik olarak incelendiğinde; yukarı yönlü hareketlerde 

1.0910’un aşılmasıyla 1.0950 ve 1.1000 seviyeleri 

hedeflenebilecekken; satış baskılarında ise 1.09’un 

aşağısında 1.0830 ve 1.08 tekrardan gündeme gelebilir. 

 



FX MONİTÖR – USD/TRY: Yurtiçi TÜFE Verisiyle Beraber Sert Yükselmekte. 04.01.2016 

Perşembe günü yurt içi dış ticaret dengesi(Kasım) 

beklentilerin bir miktar altında geldi. Bu vesileyle 2.93’e 

kadar yükselen parite 2.9150 direncinin üzerine oturmuş 

durumda.  Yeni yılın ilk işlem gününde gerek Çin 

cephesinden gelen olumsuz PMI Endeksi verisi, gerekse 

de İran ve Suudi Arabistan arasındaki gerginlik 

piyasalarda sert bir hareketlilik yarattı. Dolar 

Endeksi’ndeki sert düşüşe karşın; jeopolitik risklerin TL’yi 

zayıflattığı görülmekte. TÜFE verisinin beklentileri 

aşmasının da etkisiyle 2.94 direncini de kıran  Dolar kuru  

2.95 seviyesini  zorlamakta.  

  

Teknik olarak incelendiğinde; 20 haftalık ortalaması 

olan 2.9260 direncinin üzerine çıkan parite, 2.94 direncini 

de aşarak 2,95 seviyesini test etmekte. Yukarı yönlü 

gidişatın devamında 2,9580 direnci takip edilebilir. Olası 

aşağı yönlü hareketlerde 2.9260 güçlü destek durumunda 

görünmekte. 

 



FX MONİTÖR – XAU/USD: Jeopolitik Gerginliklerden Destek Bulmakta. 04.01.2016 

Uzun zamandır petrol fiyatlarında gözlemlenen sert düşüş 

hareketinin deflasyonist baskıları artırması ve altına olan 

talebi azaltması ile birlikte sert satış baskılarına maruz 

kalan altın fiyatları, perşembe günü hem ABD işsizlik 

başvuruları beklentilerin üzerinde, hem de Chicago PMI 

verisinin de beklentilerin altında kalmasının da etkisiyle bir 

miktar toparlanmıştı. Suudi Arabistan ile İran arasındaki 

siyasi gerginliğin güvenli varlıklara olan talebi artırması ile 

birlikte yılın ilk işlem gününde değer kazanan Altın, 

petroldeki yükselişten de olumlu etkilenerek 1070 

direncine kadar yükseldi. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; 1068 direncinin yukarı 

yönlü geçilmesiyle beraber 1074 ve 1080 dirençleri takip 

edilebilecekken; 1064 desteğinin aşağı yönlü kırılması 

halinde ise 1059 desteği izlenebilir.  

irimlik 



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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