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TÜRKİYE 
Pazartesi günü yurt içi TÜFE verisinin beklentilerin üzerinde açıklanmasıyla birlikte yukarı yönlü hareketini ivmelendiren USDTRY paritesi, bu sabah itibariyle 3 lira 

seviyesinin üzerine çıktı. Bugün yurt içinde takip edilecek önemli bir veri akışı bulunmazken, ABD kanadından açıklanacak ADP özel sektör istihdam datası ve FED 

tutanakları paritede volatilite yaratabilir. 

 

EURO BÖLGESİ 
• Almanya’da işsizlik oranı Aralık ayında piyasa beklentilerine paralel olarak %6.3 düzeyinde açıklandı. 

• Euro Bölgesi’nde Aralık ayı tahmini TÜFE verisi yıllık bazda %0.3 artarak beklentilerin altında kaldı. Verinin ardından aşağı yönlü seyrini ivmelendiren EURUSD 

paritesi 1.0711 ile gün içi en düşük seviyesini test etti. 

 

ABD 
Veri gündeminin sakin olduğu günde EURUSD paritesindeki geri çekilmenin de desteğiyle Dolar Endeksi’nin yükselişini yedinci güne taşıdığını gördük. Bugün ise  

yoğun veri akışından çıkacak sonuçlar  ve FED tutanaklarından ‘kademeli faiz artışları’ konusunda beklenen yeni sinyaller Dolar Endeksi’ndeki yukarı yönlü gidişatın 

kalıcı olup olmayacağına yönelik ip uçları verebilir. 

 

ASYA/PASİFİK 
Japonya’da Nikkei Hizmet Sektörü PMI, Aralık ayında 0.1 puan azalarak 51.5 seviyesine geriledi. Ancak Çin’in Yuan sabitlemesini Nisan 2011’den bu yana en düşük 

seviyesine çekmesiyle birlikte Yen’in Dolar karşısındaki değer kazancını dördüncü güne taşındığını görmekteyiz. 

 

EMTİA 
Haftalık bazda açıklanan API petrol stoklarına göre, geçtiğimiz hafta ABD petrol stokları beklentilerin aksine 5.6 milyon varil azalış kaydetti. Buna karşın, Çin ekonomisi 

ve arz fazlasına yönelik endişelerin sürmesi, verinin petrol fiyatları üzerindeki yukarı yönlü etksini sınırlı bıraktı. 

TSİ Ülke Dönem Önem Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

10:55 Aralık Hizmet Sektörü PMI 55,4 55,4

11:00 Aralık Hizmet Sektörü PMI 53,9 53,9

11:30 Aralık Markit / CIPS Hizmet Sektörü PMI 55,9 55,9

12:00 Kasım Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) -%0,2 -%0,3

15:15 Aralık ADP Özel Sektör İstihdamı 194BİN 217BİN

15:30 Kasım Dış Ticaret Dengesi($) -44,25MLR -43,89MLR

15:30 Kasım Dış Ticaret Dengesi(C$) -2,60MLR -2,76MLR

16:45 Aralık Hizmet Sektörü PMI 55,4 53,7

17:00 Kasım Fabrika Siparişleri(Aylık) -%0,2 %1,5

17:00 Aralık ISM İmalat Dışı Endeks 56,0 55,9

17:00 Kasım Dayanıklı Mal Siparişleri  … %0,0

21:00 → ABD Merkez Bankası (FED), 15-16 Aralık toplantı tutanaklarını açıklayacak.

Günlük Veri Takvimi



FX MONİTÖR – EUR/USD:Kanal İçindeki Satış Baskısı İvmelenmekte. 06.01.2016 

Dün Almanya’da işsizlik oranının beklentiler dahilinde 

gelmesine karşın; beklentilerin altında negatif açıklanan 

Euro Bölgesi aylık enflasyon verisi paritenin 1.0710 

seviyelerine kadar geri çekilmesinde etkili oldu. Bu veri, 

ECB'nin hedefine uygun bir canlanmaya işaret etmemekle 

beraber paritede satış baskısının devam etmesine sebep 

olmakta. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; Düşüş trendi içerisinde 

hareketini sürdüren paritenin 1,08 seviyesi üzerine 

yükselememesi durumunda 1,0550 seviyesine doğru satış 

baskısı sürebilir. Buna karşın 1,08 seviyesinin üzerinde 

tekrar toparlanma emareleri görülmesi, paritenin 1,09 - 

1,10 direnç bölgesine doğru uzamasına neden olabilir. 



FX MONİTÖR – USD/TRY: RSI Aşırı Alım Sınırına Yaklaşmakta! 06.01.2016 

Dolar’ın piyasalarda gücünü tekrar kazanmasıyla birlikte 

tüm gelişmekte olan para birimleri, Dolar karşısında değer 

kaybetmeye devam etmekte. Dolar Endeksi’nin 99.40 

seviyelerinin üzerine oturma çabası, bu sabah Dolar 

kurunun 3.00 psikolojik seviyesinin de üzerine çıkmasına 

vesile oldu. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; Dolar kuru dün gelen 

alımlar ile düşüş trendinin direnç noktası olan 2,9750 TL’yi 

kırarak 3.00 psikolojik seviyesinin de üzerine çıktı. Parite 

3,00 TL’nin üzerinde kalıcı olursa 3.0750 seviyesini 

hedefleyebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2.9970 ve 

2.9650 takip edilebilir. 



FX MONİTÖR – XAU/USD: 1083 Direncini Tekrar Test Etmekte! 06.01.2016 

Altın’a bir miktar talep kıpırtısı yaşadığımız dönemde aynı 

şekilde Dolar'ın da güçlenmesi, sarı metaldaki yukarı 

yönlü denemelerin başarısız kalmasının sebebini 

oluşturuyor olabilir. Hedge fonların Altın’daki kısa 

pozisyonlarının neredeyse en yüksek zamanlarında 

olmasından dolayı Dolar Endeksi’nde artış devam ettiği 

sürece Ons Altının yukarı yönlü daha yavaş hareket 

ettiğini görebiliriz. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; Altın hafta başından bu 

yana 1083 direncini yukarı yönlü kırmaya yönelik 

denemelerinde başarısız kalıyor. Olası geri çekilmelerde 

1068 ve 1064 destekleri izlenebilecekken; 1083 seviyesi 

üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 1088 ve 1098 

dirençlerini test edebilir. 

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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