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TÜRKİYE 
Dün yurt içinde öne çıkan tüketici fiyatları verisi aylık bazda beklentilerin üzerinde %0.67 artış kaydederken, yıllık bazda %8.10 düzeyine yükseldi. Verinin USDTRY paritesi 

üzerinde sınırlı bir yükseliş meydana getirdiği gözlense de, Avrupa Merkez Bankası’ndan gelen açıklamaların Dolar Endeksi’nde yarattığı sert düşüş Türk Lirası’nı Dolar’a karşı 

destekledi. Buna karşın Euro’daki sert yükseliş, güne 3.0678’den başlayan EURTRY paritesinin 3.1579 seviyesinden kapanş yapmasına neden oldu. 

 

EURO BÖLGESİ 
• Avrupa Merkez Bankası(ECB), politika faizini %0.05 seviyesinde sabit bırakırken, mevduat faizinde 10 baz puanlık indirime gitti. ECB Başkanı Draghi, varlık alım programı 

süresinin 2017 Mart'ına kadar uzatılacağını söylese de varlık alım tutarında bir genişleme yapılmaması genel piyasa beklentisini karşılayamadı ve EURUSD paritesi günü 

%3’ün üzerinde bir değer kazancıyla tamamladı. 

• Almanya’da hizmet sektörü PMI verisi Kasım ayında 55.6 düzeyinden değişim göstermeyerek piyasa tahminlerine paralel geldi.  Euro Bölgesi hizmet PMI ise 54.6’dan 54.2 

seviyesine geriledi. 

 

ABD 
• Dün Avrupa Merkez Bankası’ndan gelen açıklamaların Euro üzerinde yarattığı sert yükseliş, ABD’den gelen karışık verilerle birleşince Dolar Endeksi’ni yeniden 97’li 

seviyelere çekti. Ekim ayı fabrika siparişleri beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşirken, haftalık işsizlik başvuruları da 261 bin ile beklentilere paralel açıklandı. Ancak hizmet 

PMI, dayanıklı mal siparişleri ve ISM imalat Endeksi verilerinin tahminleri karşılayamadığı görüldü. 

• FED Başkanı J. Yellen ise, dün yaptığı konuşmada ABD ekonomisinin faiz artırımına yaklaşmakta olduğu görüşünü tekrar ederken, Dolar’daki güçlenme nedeniyle faiz 

artırımının kademeli yapılması gerektiğine işaret etti. 

 

ASYA/PASİFİK 
• Japonya’da Kasım ayı tüketici güveni, beklentilerin üzerinde 42.6 seviyesine yükseldi. 

• Avustralya’da perakende satışlar Ekim ayında %0.5 artış gösterdi (beklenti: %0.4). Buna karşın veri sonrası AUDUSD paritesinin sınırlı da olsa bir miktar satışla karşılaştığı 

görüldü. 

 

EMTİA 
Dün Dolar Endeksi’nde meydana gelen sert düşüş, Altın fiyatlarının 1060 dolar bölgesinde tutmaya devam ederken, OPEC toplantısı öncesi üretim tavanının indirilmeyeceğine 

yönelik beklentiler petrol fiyatlarını 44 doların altında tutmakta.  

Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

15:30 Kasım Tarım Dışı İstihdam 200BİN 271BİN

15:30 Kasım İşsizlik Oranı %5,0 %5,0

15:30 Kasım Saatlik Kazançlar(Aylık) %0,2 %0,4

15:30 Ekim Dış Ticaret Dengesi($) -40,7MLR -40,8MLR

15:30 Kasım İşsizlik Oranı %7,0 %7,0

17:00 Kasım IVEY Mevsimsel Düzeltilmiş PMI  ― 53,1

19:00 →  ECB Başkanı M. Draghi ve ABD NY FED Başkanı W. Dudley New York'ta Ekonomi Kulübü toplantısına katılacak.

22:45 → ABD St. Louis FED Başkanı James Bullard, 'ABD Ekonomisinde Yeni Normal' konulu forumda konuşacak. 

23:00 → ABD Minneapolis FED Başkanı N. Kocherlakota, 'ABD Ekonomisinde Yeni Normal' konulu forumda konuşacak. 

Veri Takvimi

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, Türkiye için 'Ülke Görünüm' raporunu açıklayacak.



FX MONİTÖR – EUR/USD: Düşüş Kanalını Yukarı Yönlü Kırdı! 04.12.2015 

Euro Bölgesi hizmet PMI verisi ile birlikte perakende 

satışlar verisinin beklentilerin altında kalmasının da 

etkisiyle parite dün sabah 1.0550 güçlü desteğine 

kadar geriledi. Fakat öğleden sonra  ECB’nin mevduat 

faiz kararının tatmin edici olmaması ile varlık alım 

programının 2017’nin sonuna kadar uzatılmasına 

karşın; programda ek genişlemeye gidilmemesi 

EURUSD’yi %3’ün üzerinde primle 1.0988’e kadar 

yükseltti.    

  

Teknik olarak incelendiğinde; düşüş kanalını yukarı 

yönlü sert bir şekilde kıran parite, 50 günlük 

ortalamasından direnç görmekte. 1.0980 seviyesinin 

üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 1.1050 ve 1.1130 

direncleri takip edilebilecekken; 1.0780 desteğinin 

altında kalınması durumunda 1.0720 ve 1.0680 

seviyeleri  izlenebilir. 
 



FX MONİTÖR – USD/TRY: Kısa Vadeli Ortalamalarının Altında Satış Baskısı Devam Etmekte. 04.12.2015 

Yıllık enflasyon oranının %8.10 ile 2015 yılının en 

yüksek seviyesine çıkmasına karşın; kurda sınırlı bir 

etkisi oldu. Öğleden sonra ECB faiz kararının ardından 

Dolar Endeksi’nde görülen düşüşle beraber 2.87’ye 

doğru gerilemeye devam eden kur, ABD tarafından 

işsizlik başvuruları verisinin beklentiler dahilinde 

gelmesinin de etkisiyle Draghi’nin konuşmaları 

esnasında 2.8965 seviyelerine kadar yükseldi. Akşam 

ABD seansında tekrar satışların geldiği parite 2.88 

üzerinde işlem görmekte. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; dün 2.8960 seviyesini 

test eden Dolar kurunda 20 günlük ortalaması olan 

2.8830 seviyesinin altında satış baskısı devam etmekte 

ve 2,8790 ile 2,8620 destek seviyeleri izlenebilir. Olası 

yükselişlerde ise 2,8990 ve 2,9100 seviyeleri takip 

edilebilir.  



FX MONİTÖR – XAU/USD: 1065 Seviyesinden Direnç Görmekte. 04.12.2015 

Euro’da gözlemlenen yükseliş Dolar Endeksi’ni 

geriletirken, Altın fiyatlarının 1065 seviyesine kadar 

yükselmesine neden oldu. Dolar Endeksi’ndeki 

yükselişten nemalanan sarı metal güçlü görünümünü 

korumakta. Dün akşam saatlerinde açıklama yapan 

Fed Başkanı Yellen, ekonominin faiz artışına hazır 

olduğunu ve kısa zaman sonra ekonomik büyümenin 

istihdam piyasasında daha fazla iyileşmeye neden 

olacağını bildirdi. Açıklamaların da etkisiyle sarı metal 

1050’ye doğru tekrar geriledi. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; düşüş kanalındaki 

hareketine devam eden Altın, tekrar 1060 seviyesinin 

altında işlem görürken, satış baskısının devam etmesi 

durumunda 1052 ve 1040 seviyelerini izleyebilir. Olası 

tepki alımları görülmesi durumunda ise 1067 ve 1072 

seviyeleri görülebilir. 
 



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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