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TÜRKİYE 
• Yurt içi tüketici fiyatları, Aralık ayında %0.21 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %8.81 yükseliş kaydetti. 

• Markit / İSO İmalat PMI Endeksi, beklentilerin üzerinde bir artış göstererek imalat sektöründe genişleme anlamına gelen 50 seviyesi üzerindeki üst üste ikinci 

artışını kaydetti ve 52.2 puan ile 13 ayın en yüksek seviyesini gördü. PMI verisi olumlu olsa da TÜFE’de meydana gelen beklenmedik yükseliş ile USDTRY paritesi 

2.95’in üzerini test etti. 

• TCMB Başkanı Erdem Başçı, Bakanlar Kurulu'na gerçekleştirdiği konuşmasında, açıklanan yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme potansiyelini 

önemli ölçüde artırabileceğine değinirken, mevcut para politikasının enflasyon görünümüne karşı sıkı, döviz likiditesinde dengeleyici ve finansal istikrarı destekleyici 

olduğunu ifade etti. 

 

EURO BÖLGESİ 
Euro Bölgesi ve Almanya Markit imalat PMI verileri, Aralık ayında piyasa tahminlerini geride bırakarak 53.2 seviyesine yükseldi. İngiltere imalat PMI verisi ise, Aralık 

ayında artış beklentilerinin aksine 51.9 seviyesine geriledi (önceki: 52.7). 

 

ABD/KANADA 
• Bu yıl FOMC’de oy hakkı bulunmayan ABD San Francisco FED Başkanı J. Williams, 2016 yılında kademeli faiz artırımlarının uygun olacağını belirttiği 

konuşmasında , 3-5 faiz artışının anlamlı olacağını ifade etti. ABD ekonomisinin 'çok iyi durumda' olduğunu ve istihdam piyasasında iyileşmenin devam ettiğini 

belirten Williams, enflasyonun da %2'lik hedefe doğru ilerleyeceğini dile getirdi.  

• ABD’de İmalat Sektörü PMI Endeksi, Aralık ayında 51.2 puan seviyesinde gerçekleşerek bir önceki aya göre gerileme kaydetti. 2012 yılı Ekim ayından bu yana en 

düşük değeri alan endeksle birlikte üretimde yavaşlama meydana geldiği görüldü. Yine dün açıklanan Kasım ayı inşaat harcamaları verisi ise, 2014 yılı Temmuz 

ayından bu yana ilk düşüşünü gerçekleştirdi. 

• Kanada'da açıklanan İmalat Sektörü PMI Endeksi,  Aralık ayında 47.5 puan seviyesine gerileyerek beşinci defa daralma göstermiş oldu. 

 

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

Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, %2 enflasyon hedefinin yakalanması için gerektiğinde daha fazla cesur adım atmaya hazır olduklarını söylediği 

konuşmasında , fiyatların istikrarlı bir şekilde iyileşmekte olduğunu ve enflasyonda artış sağlamak için ücret artışlarına ihtiyaç olduğunu ifade etti.  

 

EMTİA 
İran- Suudi Arabistan ilişkilerinin geçtiğimiz hafta sonu yaşanan gerginliklerle kopma aşamasına gelmesi, dün petrol fiyatlarına %3’ü aşan oranlarda prim sağlasa da, 

yüksek volatilitenin yaşandığı akşama doğru gelen satışlar, fiyatların negatif bölgede kapanmasına neden oldu. Petroldeki değer kaybı bu sabah itibariyle devam 

ederken, Dolar Endeksi’ndeki sakin seyir Altın fiyatlarını 1077 dolar bölgesinde tutmakta. 

TSİ Ülke Dönem Önem Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

10:55 Aralık Mevsimsel Düzeltilmiş İşsizlik Oranı %6,3 %6,3

12:00 Aralık Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık Tahmin) %0,4 %0,2

Günlük Veri Takvimi



FX MONİTÖR – EUR/USD:1.0815 AltındaSatış Baskısı Artabilir! 05.01.2016 

Almanya ve Euro Bölgesi İmalât PMI verisinin beklentilerin 

üzerinde gelmesiyle beraber 1.0950’ye doğru ivmelenen 

parite, Almanya’nın beklentileri karşılayamayıp eksiye 

geçen öncü enflasyon verisiyle beraber tekrar 1.0850’li 

seviyelere doğru  geriledi. Yüksek volatilitenin yaşandığı 

paritede ABD verilerinin ardından 1.08’e doğru geri 

çekilmeler devam etti.  

  

Teknik olarak incelendiğinde; Paritede 1.0970'in altında 

satış baskısı devam etmekte. 1.0805’in kırılması 

durumunda 1.0735’e kadar sarkmalar  görülebilir. Parite 

1,08 - 1,0815 bölgesi üzerinde kalmaya devam ederse 20 

günlük ortalaması 1.0920 takip edilebilir.  



FX MONİTÖR – USD/TRY: 2.9580 Desteğinde Tutunmakta. 05.01.2016 

Yılın ilk işlem haftasına Suudi Arabistan ve İran arasındaki 

gerginlik ile başlayan USDTRY, yurt içi imalât PMI 

verisinin beklentilerin üzerinde bir artış göstermesine 

karşın; %8.81 ile 2015 yılının en yüksek düzeyine ulaşan 

enflasyon verisiyle beraber dün sert bir yükselişle 2.98’i 

test etti. Enflasyondaki en yüksek aylık artış, %1.24 ile 

gıda fiyatlarında olurken; işlenmemiş gıda nerdeyse 

enflasyonu oluşturan başlıca etken olarak öne çıkıyor.  

  

Teknik olarak incelendiğinde; dün sert yükselen Dolar 

kuru, yukarı yönlü hareketin devamında 2.9620 ve 2.9730 

dirençlerini takip edebilir. Bu seviyelerin üzerinde kalıcılık 

sağlanması halinde 2.9800 seviyesi tekrar test edilebilir. 

Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 2.9580 ve 2.9365 

izlenebilir. 



FX MONİTÖR – XAU/USD: Kısa Vadeli Düşüş Kanalını Kırmış Görünüyor! 05.01.2016 

Suudi Arabistan ile İran arasındaki gerginliğin artması 

emtia fiyatlarına destek olmuş gibi görünmekte. ABD 

verileri öncesi 1075 seviyesine doğru yükselen  sarı 

metal, inşaat harcamalarında daralma görülmesi ve ISM 

imalât endeksinde beklentilerin altında kalınmasının 

ardından 1083.57 seviyesine kadar tırmandı. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; fiyat-MACD arasındaki 

pozitif uyuşmazlık dün yukarı yönde bozuldu ve Altın kısa 

vadeli alçalan trendini kırdı. Altın 1080 seviyesi üzerinde 

kalıcılık sağlaması durumunda 1092 direncini test 

edebilecekken; olası aşağı yönlü hareketlerde 20 günlük 

ortalaması olan 1069 ve 1065 destekleri 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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