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TÜRKİYE 
• Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, yaptığı açıklamada cari işlemler dengesindeki iyileşmenin devam ettiğini belirtti. Küresel büyümenin 

yavaş olduğuna dikkat çeken Başçı, mevcut para politikası duruşunun enflasyon görünümüne karşı sıkı, döviz likiditesine karşı dengeleyici ve finansal istikrarı 

desteklediğinin altını çizdi. 

• Dünya Bankası Ocak ayında yayımladığı raporda Türkiye ekonomisinin 2015 yılına yönelik büyüme beklentisini %4,2'ye yükseltirken, 2016 ve 2017 yılı büyüme 

beklentilerini ise Haziran ayındaki raporuna göre aşağı revize ederek her iki yıl için de %3,5'a düşürdü. 

 

EURO BÖLGESİ 
• Euro Bölgesi’nde perakende satışlar Kasım ayında %0.2’lik artış beklentisinin aksine %0.3 daralma kaydetti. İşsizlik oranı ise %10.7'den %10.5 seviyesine geriledi 

ve beklentilerin altında gerçekleşti.  

• Almanya'da perakende satışlar Kasım ayında beklentilerin altında %0.2 yükselirken, fabrika siparişleri %2.1 artış gösterdi.  Bu sabah açıklanan verilere göre  

 

ABD 
• ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 2 Ocak ile biten haftada, beklentilerin üzerinde 277 bin olarak açıklanırken, gelen veri bir önceki haftanın 10 bin kişi altında 

gerçekleşti. Son 4 haftalık ortalamalarda ise işsizlik başvuruları 275 bin 750 kişiye geriledi. 

• Richmond Fed Başkanı Lacker, yaptığı açıklamada enflasyonun düşük olması durumunda faiz artırımının daha yavaş gerçekleşebileceğini belirtti. Enflasyonun 

petrol fiyatları ve güçlü Dolar sebebiyle zayıf kaldığının altını çizen Lacker, Fed'in faiz politikasının ekonomiye hala destek sağladığını vurgularken, Chicago Fed 

Başkanı Charles Evans da, enflasyon konusunda mevkidaşlarına oranla daha az iyimser olduğunu, Fed’in 2016'da faiz artış konusunda daha temkinli yaklaşımda 

olması gerektiğini savundu.  

 

ASYA/PASİFİK 
Avustralya’da perakende satışlar Kasım ayında beklentilere paralel şekilde %0.4 artış gösterdi.  

 

EMTİA 
Çin Merkez Bankası’nın bu sabah devalüasyon beklentilerinin aksine Yuan kurunu sabit bırakılmasyıla birlikte global piyasalarda oluşan pozitif hava, Çin ekonomisine 

yönelik endişelerin petrol fiyatları üzerinde oluşturduğu baskıyı bir miktar azalttı. Son 12 yılın en düşük seviyelerinden işlem gören Brent ve WTI petrol, bu sabah 

%2’nin üzerinde primle 34 doların üzerini test etti. 

Saat Ülke Dönem Önem Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

10:00 Kasım İmalat Sanayi(Aylık)  … %0,1

11:30 Kasım Ticaret Dengesi(GBP) -28,0MLR -41,4MLR

15:30 Aralık Tarım Dışı İstihdam 200BİN 211BİN

15:30 Aralık İşsizlik Oranı %5,0 %5,0

15:30 Aralık Saatlik Kazançlar($ Değişim) 0,02 0,02

15:30 Aralık İşsizlik Oranı %7,1 %7,1

Günlük Veri Takvimi



FX MONİTÖR – EUR/USD: 1.0970’i Aşarsa Yükselişler İvmelenebilir. 08.01.2016 

1.07 üzerinde tutunmayı başaran parite, FED 

tutanaklarında faiz artırımına dair enflasyona dayalı olarak 

temkinli duruşun devam edeceğinin algılanmasının da 

etkisiyle toparlanma göstererek yönünü yukarı çevirdi. Çin 

kaynaklı riskten kaçışların Altın,Yen ve Euro’ya talep 

getirmesinin yanı sıra Euro bölgesi işsizlik oranının 

düşmesi  ve tüketici güvenindeki  artışın da etkisiyle parite 

dün  1.09’un üzerine çıktı. Bu sabah Almanya’da 

beklentileri karşılayamayan sanayi üretimi verisinin de 

etkisiyle tekrar 1.0850’lere doğru gerilemekte. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; parite yukarı yönlü 

fiyatlamasını sürdürmek isterse 1.0890 ve 1.0940 direnç 

seviyelerini hedeflemek isteyebilir. Olası geri çekilmelerde 

ise 1.0810 ve 1.0760 destek seviyeleri takip edilebilir. 



FX MONİTÖR – USD/TRY: 3.0010 Seviyesinden Direnç Gördü.  08.01.2016 

Çin Merkez Bankası'nın Yuan'ın referans kurunu 

düşürmeye devam etmesi ile yaşanan tedirginlik 

gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine satış getirdi. Çin 

Kaynaklı gelişmeler kurda 3.03 seviyesinin test edilmesine 

sebep olmasına karşın;  ABD işsizlik başvurularının bir 

miktar artması ile Dolar Endeksi’ndeki düşüşün de 

etkisiyle kur 2.98’li seviyelere kadar geriledi. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; Yukarı yönlü hareketlerin 

devamında 3.0300 ve 3.0460 seviyeleri önemli 

dirençlerdir. Bu seviyelerin üzerinde kalıcılık sağlanması 

halinde 3.0615 kademesi hedeflenebilir. Yönünü aşağı 

çevirmesi durumunda 3.0000 ve 2.9940 seviyeleri takip 

edilmelidir.  

 



FX MONİTÖR – XAU/USD: 1109 Seviyesinden Düzeltme Görmekte. 08.01.2016 

Çin’den kaynaklı endişelerden dolayı talebin yoğunlaştığı 

Altın, kısa vadeli yükseliş trendini 1112 seviyelerine kadar 

taşıdı ve son iki ayın en yüksek seviyesini test etti. Altın 

vadeli kontrat primlerinde geçtiğimiz hafta ve aya göre 

değerlenme gözükmekte. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; sert yükselen Altın’da, 

olası bir düzeltme hareketinde izlenebilecek destekler 

1098 ve 1088 seviyesinde bulunurken; yukarı yönlü 

gidişatın devamında ise 1110 direncinin aşılması 

durumunda 1115 ve 11120 dirençleri mevcut bulunuyor. 

 

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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