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TÜRKİYE 

• Cuma günü TCMB tarafından açıklanan TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Kasım ayında 99.48 olurken; bir önceki ay 94.33 olan veri 94.40’a revize 

edildi ve verinin USDTRY’deki etkisi bir miktar aşağı yönlü oldu. Hafta sonu, hali hazırda var olan jeopolitik risklerin yine hareketlendiği 

gözlenmekte ve tahvil faizlerine yansımakta. 

• Bugün yurtiçinde Merkez Bankası başkanı E.Başçı ile Başbakan A.Davutoğlu'nun görüşmesi takip edilebilir. 

 

EURO BÖLGESİ 

• Geçtiğimiz hafta piyasalarda en çok volatilite oluşturan gelişmelerin başında Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası toplantısı ve ardından basın 

toplantısında açıklama yapan AMB Başkanı Draghi oldu. AMB toplantısında politika faizi sabit bırakılırken mevduat faizi önceki -0.2%'den -0.3%'e 

indirildi. AMB Başkanı Draghi, parasal genişleme programında sürenin Mart 2017'ye uzatıldığını; fakat varlık alım miktarında bir değişikliğe 

gidilmediğini açıkladı. Açıklamalar sonrasında Dolar endeksi son 12 yılın zirvelerinden aşağı çok sert düşüşle 97.60 seviyelerine kadar geriledi.  

• Haftanın son günü, Almanya'da Ekim ayında fabrika siparişleri beklentilerin üzerinde %1,8 artış gösterdi. Bir önceki aya ilişkin veri ise %1,7 

düşüşten %0,7 yükseliş şeklinde revize edildi. Geçen yılın ayına göre ise fabrika siparişlerinde zayıf görünüm sürüyor. 

• Bu sabah Almanya Ekim ayı sanayi üretimi aylık %0.2 ile önceki -1.1%’lik daralmadan iyi gelmesine karşın %0.7’lik beklentinin altında kaldı. Yıllık 

baktığımızda %0 ile %0.5’lik beklentiden düşük gelirken; bir önceki veri %0.2’den %0.4’e revize oldu. Verinin ardından EURUSD 1.0865’ten 

1.0835’e doğru 30 pips geriledi. 

 

ABD 

• Yaklaşık on yıl aradan sonra faiz artırmayı düşünen ABD Merkez Bankası, ilgili faiz artışının gerçekleşmesi için makroekonomik verilerin izlenmesi 

ve %2'lik enflasyon hedefine ulaşılmasını gerektiğini her fırsatta belirtiyordu. Fed'in faiz artırımı yapıp yapmayacağını karara bağlayacağı toplantısı 

öncesi önemli bir kriter; son tarım dışı istihdamın da Kasım ayında 211 bin artış ile 200 bin beklentisinin üzerinde geldi. Ekim ayı verisi de 271 

binden 298 bine revize edildi. İşsizlik oranıI %5.0 ile ortalama saatlik kazançlar da %0.2 ile beklentiler dahilinde açıklandı. Yellen, son 

açıklamalarında Kasım ayı istihdam raporunu dikkatli şekilde izleyeceklerini, Cuma günkü istihdam raporunda sağlam bir trend görmek istediklerini 

belirtmişti. Son beklenti üzeri gelen tarım dışı istihdam verilerinin ardından 16 Aralık’taki faiz kararı için Bloomberg konsensüs faiz artırım  

ihtimalinin %76 olduğu görünmekte. 

• Bugün TSİ 19:30’da St.Louis Fed Başkanı James Bullard, İndiana Ball State Üniversitesinde ABD ekonomisi ve para politikası hakkında konuşacak. 

 

ASYA/PASİFİK 

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kuroda, parasal gevşemenin istenen etkileri gösterdiğini belirtti. Kuroda yaptığı açıklamada, uzun vadeli 

faizlerin ve kredi risklerinin düştüğünü, varlık fiyatlarına olumlu yansımaların olduğunun altını çizdi. 

 

EMTİA 

OPEC 168. toplantısında, petrol üretim kotasını 30 milyon varil/gün’ den 31,5 milyon varil/gün düzeyine çıkarma kararı aldı. 31,5 milyon varil/gün 

kotasında OPEC'e dahil olan Endonezya'nın üretimi dahil edilmedi.  



FX MONİTÖR – EUR/USD:  Düşüş Kanalının Üst Bandından Geri Döndü.    07.12.2015 

Geçtiğimiz hafta Perşembe günü gerçekleşen Avrupa 

Merkez Bankası toplantısı sonrasında alınan mevduat 

faizlerini düşürme kararı ve toplantısı sonrasında Başkan 

Draghi'nin yaptığı açıklamalar Euro’nun birçok para birimi 

karşısında sert bir şekilde değer kazanmasına neden oldu. 

Haftanın son günü ise ABD tarafından beklentilerin 

üzerinde gelen tarım dışı istihdam verisinin de etkisiyle 

1.09’un altına sarkan parite, bu sabah zayıf gelen 

Almanya sanayi üretimi verisinin de etkisiyle 1.0860 

desteğini kırdı. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; 1,0860 desteğinin altına 

sarkan EURUSD paritesinde aşağı yönlü gidişatın sürmesi 

halinde 1,0815 ve 1,0770 destekleri izlenebilecekken; 

yükseliş çabalarının sürmesi durumunda ise 1,0900 

direnci takip edilebilir. 



FX MONİTÖR – USD/TRY: 2.8830 Desteğinde Konsolide Olmakta. 07.12.2015 

Cuma günü ABD tarafından beklentilerin üzerinde gelen 

tarım dışı istihdam verisiyle birlikte 2.91’li seviyelere çıkan 

kur, OPEC toplantısından petrol üretimini 1,5 milyon 

varil/gün artırması kararının da etkisiyle güçlenen TL ile 

2.88’in dahi altına sarktı. Fakat ülkemizin son zamanlarda 

komşularıyla yaşadığı jeopolitik risklerin hafta sonu da 

devam etmesiyle birlikte düşüşler sınırlı kalmakta. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; 20 günlük hareketli 

ortalaması üzerinde tutunmayı başaran parite, yeni 

haftanın ilk işlem gününü güçlü geçirebilir. 2,89 

seviyesinin altında 2.8750 güçlü destek olarak, 2,8950 

direncinin yukarı yönlü kırılması halinde ise 2.9085 direnci 

izlenebilir. 

 



FX MONİTÖR – XAU/USD: 1080 Yatay Desteğinde Tutunmakta.  07.12.2015 

Geçtiğimiz hafta Cuma günü açıklanan ve beklentilerin 

üzerinde bir performans sergileyen ABD istihdam 

verilerine rağmen, yükselişini sürdürmeyi başaran sarı 

metal, Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ve Draghi'nin 

açıklamaları sorasında oluşan risk iştahından 

beslenmekte. Dolar Endeksi’ndeki sert düşüş hareketinin 

ardından 1088 dolar seviyelerine kadar yükselen sarı 

metal, 1082 desteğinin üzerinde tutunmakta.  

  

Teknik olarak incelendiğinde; Altın uzun zamandır 

aşamadığı önemli direnç olan 1080 seviyesini kırarak 

yukarı yönlü seyrini hızlandırdı. RSI teknik göstergesi 70 

referans seviyesinin üzerine çıkarak aşırı alım bölgesine 

ulaştı. Yukarı yönlü fiyatlamanın devam etmesi 

durumunda 1095 ve 1108 direnç seviyeleri takip edilebilir. 

Olası geri çekilmelerde ise 1078 ve 1065 destek seviyeleri 

izlenebilir. 

 



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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