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TÜRKİYE 
Veri gündeminin sakin olduğu günde Türk Lirası’nın diğer gelişmekte olan para birimlerine paralel şekilde Dolar’a karşı değer kaybettiğini izledik. Gün içinde en yüksek 

3.0156 seviyesini test eden USDTRY paritesi, kapanışını 3 lira seviyesinden gerçekleştirdi.  

 

EURO BÖLGESİ 
• Euro Bölgesi ve ABD öncülüğünde yoğun bir veri gündeminin takip edildiği günde Almanya ve Euro Bölgesi hizmet sektörü PMI verileri beklentilerin üzerinde 

açıklanarak hizmet sektöründeki genişlemenin sürdüğüne işaret etti. Euro Bölgesi’nden ayrılmasına yönelik kaygıların yatırımları olumsuz etkilediği İngiltere’de ise 

hizmet sektörü PMI verisi piyasa tahminlerinin altında geldi.  

• Euro Bölgesi üretici fiyatları Kasım ayında beklentilere paralel şekilde %0.2 oranında daralma kaydetti. 

 

ABD 
• ABD'nin ticaret açığı Kasım ayında gerek ithalat gerekse ihracatın son yılların en düşük seviyelerine gerilemesinin  de etkisiyle daralma kaydederek bir önceki aya 

göre %5 azalışla 42.37 milyar dolar oldu. Tarım dışı istihdam verisi öncesi öncü gösterge olarak kabul edilen ADP özel sektör istihdam verisi ise,  Aralık ayında 257 

bin artış göstererek piyasa beklentilerinin çok üzerinde geldi. ISM imalat dışı endeks beklentilerin altında kalırken, fabrika ve dayanıklı mal siparişleri piyasa 

beklentilerine paralel açıklandı. 

• FED’in 16 Aralık’ta gerçekleştirdiği faiz kararı toplantısına ait tutanaklar açıklandı. Tutanaklara göre, bazı Fed üyeleri enflasyonun hala düşük olması nedeniyle 

Aralık'taki faiz artırım kararının 'ucu ucuna alınmış' olduğunu düşünse de tüm üyeler kademeli faiz artışı konusunda hemfikir. Bununla birlikte 2016 yılında 

yapılması beklenen faiz artırımları için aşağı yönlü riskler; güölü dolar, düşük manşet enflasyon ve global piyaslardaki belirsizlikler olarak sıralanmakta. 

 

ASYA/PASİFİK 
Asya kanadında takip edilecek önemli bir veri akışı bulunmazken, Çin kaynaklı gelişmeler Yen’deki seyri belirlemeye devam etmekte. Çin Merkez Bankası’nın Yuan 

sabitlemesini yedi yılın en düşüğüne çekmesi Çin ekonomisine yönelik endişeleri artırırken, yatırımcıların güvenli liman arayışları da değer kazancını beşinci güne 

taşıyan Yen’e katkı sağlamakta.  

 

EMTİA 
Haftalık bazda açıklanan DOE petrol stoklarına göre, geçtiğimiz hafta ABD ham petrol stokları beklentilerin aksine 5.09 milyon varil azalış kaydetti. Buna karşın, WTI 

fiyatının belirlenmesinde önemli rol oynayan Cushing petrol depolama merkezindeki stokların artması fiyatları negatif etkiledi. Çin ekonomisi ve arz fazlasına yönelik 

endişelerin de gündemdeki yerini koruması, fiyatları 32 dolar seviyesine yaklaştıran ana etmenler olarak karşımıza çıkmakta. 

 

TSİ Ülke Dönem Önem Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

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

12:00 Aralık Tüketici Güven Endeksi -5,7 -5,7

12:00 Kasım İşsizlik Oranı %10,7 %10,7

15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları  … 287BİN

Günlük Veri Takvimi



FX MONİTÖR – EUR/USD: 50 Günlük Ortalama Altında Yükseliş Denemeleri Sınırlı Kalmakta. 07.01.2016 

Euro Bölgesi hizmet PMI verilerinin beklentilerin üzerinde 

ve ÜFE verisinin de beklentiler dahilinde gelmesine karşın, 

Dolar’ın diğer para birimleri karşısındaki güçlü duruşunu 

devam ettirmesiyle birlikte parite dün sabah sınırlı 

yükselişler gösterdi. Dün akşam vakti de FED 

tutanaklarının açıklanmasıyla beraber 1.08’e doğru 

yönelen parite,  Asya seansında 1.0830’a kadar yükseldi. 

Yuan sabitlemesinin son 7 yılın en düşük seviyelerine 

düşürülmesinin de etkisiyle ‘güvenli liman’ olarak 

Euro,Yen ve Altın’a olan talep arttı.  

  

Teknik olarak incelendiğinde; Yukarı yönlü gidişin 

devamı halinde 50 günlük ortalamasının bulunduğu 

1.0820 ve 1.0880 seviyelerinin test edilmesi beklenebilir. 

1.0720 desteğinin altında kalıcılık sağlanması halinde ise 

1.0680 ve 1.0620 destek seviyeleri takip edilebilir. 



FX MONİTÖR – USD/TRY: Yukarı Yönlü Trend Güçlenmekte.  07.01.2016 

Dolar Endeksi’nin artan gücü karşısında neredeyse tüm 

para birimlerinin değer kaybettiği dün sabah vakti 3.00 

psikolojik seviyesini aşan parite, akşam üzeri beklentilerin 

üzerinde gelen özel sektör istihdam ve dış ticaret dengesi 

verilerinin de etkisiyle yükselişini devam ettirdi. FED 

tutanaklarının açıklanmasının ardından Dolar kuru gün 

içinde ilk kez 3.00’ün altına sarksa da Asya seansında 

Yuan sabitlemesinin son 7 yılın en düşük seviyelerine 

düşürülmesiyle beraber  3.02’nin üzerini gördü.  

 

Teknik olarak incelendiğinde; 2.9760'ın üzerinde 

yükselişler devam edebilir. Kur, yükselişlerine devam 

etmek isterse 3.0260 ve 3.0450 direnç seviyeleri 

hedeflenebilecekken; satış baskısının oluşması 

durumunda ise 2.9970 ve 2.9750 destek seviyelerine geri 

çekilmeler gözlenebilir.  



FX MONİTÖR – XAU/USD: 50 Günlük Ortalaması Üzerinde İvmelenmekte. 07.01.2016 

Yeni yıl tatili öncesinde Altın opsiyonlarında uzun 

pozisyonlar açılmaya başlanmıştı. Dün, Dolar’daki güçlü 

duruşa rağmen, sarı metal düşüş kanalı üst bandı olan 

1083 güçlü direncini kırdı. Dün akşam açıklanan FED 

tutanakları ve Asya seansında  Yuan sabitlemesinin son 7 

yılın en düşük seviyelerine geri çekilmesiyle küresel 

piyasalardaki büyüme endişeleri arttı. Güvenli liman 

olarak Altın’a olan talepler artarak 1102 seviyesine kadar 

yükselişler görüldü. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; Kasım ve Ocak ayı 

başından itibaren 1052-1083 bandında gerçekleşen 

hareketlerin 1083 direncinin aşılması ile sona erdiği 

izlenmekte. Yükselişlerin devamında 1102 noktasında 

bulunan Fibonacci 38.2 direncinin aşılması ile beraber 

1120 direncine doğru yönelebilecekken; olası geri 

çekilmelerde ise 1083 kuvvetli 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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