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TÜRKİYE 

Haftanın son işlem gününde yurt içi piyasalarda takip edilecek önemli bir veri akışı bulunmazken, USDTRY paritesi, sürpriz şekilde %5.0 seviyesinin altına inen ABD işsizlik 

oranı ve saatlik ücretlerdeki atışla birlikte 2.92’nin üzerini gördü. Bu sabah açıklanan yurt içi sanayi üretimi verisi ise yıllık bazda %4.5 artış göstererek %4 olan piyasa 

tahminlerini geride bıraktı.  

 

EURO BÖLGESİ / İNGİLTERE 

Almanya’da mevsim etkilerinden arındırılmış fabrika siparişleri Aralık ayında beklentileri aşarak %0.7 daralma kaydetti. Almanya Federal İstatistik Bürosu tarafından yapılan 

açıklamada, Euro Bölgesi dışındaki ülkelerin talebinde başlayan toparlanmanın global ekonomide kademeli bir iyileşme olduğunu gösterdiği belirtildi. 

 

ABD 

• ABD'de Ocak ayında tarım dışı istihdam 151 bin artışla 190 bin olan beklentilerin altında kalırken, işsizlik oranı Kasım 2007'den bu yana ilk kez %5'in altına inerek %4.9 

düzeyinde açıklandı. Saatlik kazançlar ise bir önceki aya göre %0.5, bir önceki yılın aynı ayına göre %2.5 artış göstererek beklentileri geride bıraktı. Tarım dışı istihdam 

verisinin ilk fiyatlaması Dolar’da değer kaybı yaratsa da, işsizlik oranındaki düşüşün istihdam piyasasındaki büyümenin sürdüğününe işaret etmesi  Dolar Endeksi’ndeki dört 

günlük düşüş hareketine son verdi. 

• Kanada’da işsizlik oranı Kasım ayında %7.1 seviyesinde sabit kalması beklenirken %7.2 düzeyine yükseldi. Aralık ayına ait dış ticaret açığı ise 0.59 milyar CAD ile 

tahminlerin oldukça altında geldi. ABD verileriyle aynı anda açıklanan rakamlar USDCAD paritesinde yükselişlere neden olurken, akşama doğru Kanada tarafından gelen ve 

ülkedeki satın alma aktivitesini ölçen  Ivey PMI datasının 66 seviyesine yükselerek 50.3 olan piyasa beklentisini geride bırakması paritedeki yükselişi sınırlandırmaya 

yetmedi. 

 

ASYA / PASİFİK 

Japonya’da cari işlemler dengesi Aralık ayında ucuz enerji ithalatından sağladığı avantajın da etkisiyle 960.7 milyar yen fazla verdi.  On sekiz aydır fazla veren cari işlemler 

dengesi, turizm gelirleri ve yabancı yatırımlarla gelen artarken; ihracattaki azalma ve zayıf iç talep görünümü sürmeye devam etti. Verinin ardından yukarı yönlü ivmelenen 

USDJPY paritesi Cuma günü gelen ABD işsizlik oranı verisiyle kaydettiği yükselişi ikinci güne taşıdı. 

 

EMTİA 

Cuma günü açıklanan ABD işsizlik oranı verisi sonrası Dolar Endeksi’nde meydana gelen toparlanma, emtia fiyatlarında dalgalanmalara neden oldu. ABD verileri sonrası 1145 

dolara kadar gerileyen Altın, kapanışını 1173 dolar seviyesinden yaparken, bu sabah değerli metale bir miktar kar satışı geldiğini görmekteyiz. Öte yandan dün, dünyadaki 

toplam petrol üretiminin yaklaşık %40’ını karşılayan iki OPEC üyesi ülke olan Suudi Arabistan ve Venezuela petrol bakanlarının, petrol piyasasına istikrar getirme hakkında 

görüşme yaptığı açıklandı. Suudi Arabistan Petrol Bakanı Naimi, yaptığı görüşmenin ‘başarılı’ geçtiğini açıklarken, petrolün haftaya primle başladığını görmekteyiz. Bununla 

birlikte ABD Başkanı Obama’nın varil başına 10 dolarlık vergi önerisini senatoya sunacağı haberi de yıl başından bu yana %8’in üzerinde değer kaybeden petrol fiyatlarını 

destekleyebilecek gelişmelerden biri olarak değerlendirilmekte. 

TSİ Ülke Dönem Önem Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

11:30 Şubat Sentix Yatırımcı Güven Endeksi 7,4 9,6

15:30 Aralık Konut Başlangıçları  − 173K

Hong Kong ve Çin Borsası 'Yeni Yıl'; Yeni Zelanda Borsası 'Waitangi' nedeniyle kapalı olacak.

Günlük Veri Takvimi



FX MONİTÖR –1.12 Seviyesinden Direnç Görmekte. 08.02.2016 

Tarım dışı istihdamın beklentilerin altında kalmasına karşın; hem 

işsizlik oranı hem de ortalama saatlik kazançların beklenenden 

iyi açıklanmasının ardından paritede hafif bir yükseliş hareketi 

görülse de hareketlilik 1.1200 seviyesinin üzerinde kalmayı 

başaramadı. Kısa yükselişinin ardından sert geri çekilen paritede 

1.11 seviyesinin üzerinde kalınması hayati önem taşıyor. Eğer 

paritedeki baskı devam eder ve bu seviyenin altına gelinirse 

1.1050 desteğine sanılandann hızlı gelinebilir.  

  

Teknik olarak incelendiğinde; Paritede 1.1100 seviyesinin 

üzerinde kalınması halinde ise paritedeki yükseliş isteği yeniden 

kendini gösterebilir. 1.1180 ve 1.1200 aralığında hacmini yitiren 

yükseliş hareketi bu seviyeleri geçmekte yeniden zorlanabilir. 

Görülebilecek sert yükselişlerde ise hedef olarak 1.1260 takip 

edilebilir. RSI göstergesi ise aşırı alım bölgesinde olunduğunu 

göstermekte. 

Parite Son Fiyat
7 Günlük 

Değişim (%)

7G En Düşük 

Kapanış

7G En Yüksek

Kapanış

20 Günlük

Ortalama 

200 Günlük

Ortalama 

20 Vs 200 

Spread

RSI 

(14 Gün)

ADX 

(14 Gün)
-2SD +2SD

EURUSD 1.1139 2.27 1.0885 1.1246 1.0934 1.1054 1.10% 63.40 27.37 1.0577 1.1144

Kısa Vade Direnç 3 1.1372

Uzun Vade Direnç 2 1.1309

PERİYOD Direnç 1 1.1234

1 Gün % Pivot 1.1171

7 Gün % Destek 1 1.1096

Aylık % Destek 2 1.1033

2016 Destek 3 1.0958

1.98

2.64

DEĞİŞİM

-0.09

2.30



FX MONİTÖR – USD/TRY: 2.91’in Üzerinde 100 Günlük Ortalaması Takip Edilebilir. 08.02.2016 

Geçtiğimiz hafta Cuma günü açıklanan ABD Tarım Dışı İstihdam 

Değişimi verisi beklentilerin oldukça altında gelerek 151K olarak 

gerçekleşmiş olsa da, ülkedeki işsizlik oranının %5'in altına 

gerilemiş olması USDTRY paritesinin alım baskılarına maruz 

kalmasına neden oldu. Ayrıca, ortalama saatlik kazançlarda 

gözlemlenen artış da Dolar Endeksi’ndeki satışların durulmasını 

sağladı. Piyasalar tarafından olumlu fiyatlanan ABD verisi 

sonrasında 2,92 seviyesinin üzerine kadar çıkan USDTRY 

paritesi, yeni haftanın ilk işlem gününde 2,90 seviyesinin 

üzerindeki hareketini koruyor. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; 2,90 seviyesi üzerinde kalındığı 

müddetçe düşüşler alım fırsatı olarak sınırlı kalabilir. An itibariyle 

2,9159 seviyesinden işlem gören USDTRY paritesinde 2,9119 

seviyesi desttek, 2,9260 seviyesi ise direnç konumunda. 2,9119 

desteğinin aşağı yönlü kırılması halinde bir sonraki destek 

seviyemiz 2,9042, 2,9260 direncinin yukarı yönlü kırılması 

halinde ise bir sonraki direnç seviyemiz 2,9391. 

Parite Son Fiyat
7 Günlük 

Değişim(%)

7G En Düşük 

Kapanış

7G En Yüksek

Kapanış

20 Günlük

Ortalama 

200 Günlük

Ortalama 

20 Vs 200 

Spread

RSI 

(14 Gün)

ADX 

(14 Gün)
-2SD +2SD

USDTRY 2.9180 -0.94 2.8899 2.9639 2.9887 2.8525 -4.56% 35.45 22.90 2.8311 3.0574

Kısa Vade Direnç 3 2.9587

Uzun Vade Direnç 2 2.9413

PERİYOD Direnç 1 2.9297

1 Gün % Pivot 2.9123

7 Gün % Destek 1 2.9007

Aylık % Destek 2 2.8833

2016 Destek 3 2.8717-0.04

DEĞİŞİM

-0.08

-0.93

-3.41



FX MONİTÖR – GBP/USD: 1.4450 Seviyesinin Üzerinde Alıcılı Seyir Devam Edebilir! 08.02.2016 

Haftanın son işlem gününde paritede satış baskısı yaşandı. 

ABD tarafında gündem yoğundu. Yeni yılın ilk tarım dışı 

istihdam verisi beklentilerin çok uzağında; 151 bin kişi olarak 

açıklandı. FED'in faiz artırım süreci için işaret ettiği ortalama 

saatlik kazançlardaki yükseliş ise dikkat çekiciydi. İşsizlik oranı 

ise 7 yıl aradan sonra ilk defa %5 seviyesinin altına geriledi. Veri 

sonrası paritede aşağı yönlü hareket hız kazandı.  

                                                                

Teknik olarak incelendiğinde; 1.4450 seviyesi paritenin yönü 

açısından son derece kritik. Geçilmesi durumunda önce 1.4400, 

sonrasında ise 1.4360 gündeme gelecektir. Yükselişlerde ise 

1.4550 direnci kırılırsa, 1.4600-1.4660 aralığı fiyatlamaların yeni 

adresi olacaktır. 

Parite Son Fiyat
7 Günlük 

Değişim (%)

7G En Düşük 

Kapanış

7G En Yüksek

Kapanış

20 Günlük

Ortalama 

200 Günlük

Ortalama 

20 Vs 200 

Spread

RSI 

(14 Gün)

ADX 

(14 Gün)
-2SD +2SD

GBPUSD 1.4531 0.67 1.4327 1.4668 1.4355 1.5250 6.23% 52.22 36.81 1.4078 1.5441

Kısa Vade Direnç 3 1.4719

Uzun Vade Direnç 2 1.4655

PERİYOD Direnç 1 1.4579

1 Gün % Pivot 1.4515

7 Gün % Destek 1 1.4439

Aylık % Destek 2 1.4375

2016 Destek 3 1.4299-1.37

DEĞİŞİM

0.26

0.69

0.09



FX MONİTÖR – XAU/USD: RSI Göstergesi Aşırı Alım Seviyesini İşaret Etmekte. 08.02.2016 

Altın, Merkez Bankaları'nın genişlemeci para politikalarını 

devam ettirebilecekleri algısıyla talep bulmaya devam ediyor. 

ABD'den gelen tarım dışı istihdam verisine kadar yükseliş 

hareketine son derece kararlı şekilde devam eden altında 

kapanışa yakın saatlerde yukarı yönlü seyir yeniden hayat 

buldu.  

  

Teknik olarak incelendiğinde; Yeni haftaya biraz daha 

baskıyla başlayan değerli metalde 1160 seviyesi önemli bir 

destek konumunda. Bu seviyenin geçilmesi halinde hareketlilik 

1153 desteğine kadar sürebilir. Altındaki hareketliliğin 1170 

seviyelerinin üzerinde kalıcı olması halinde ise yeni hedefin 

1180 seviyesi olduğu söylenebilir. Bu seviyenin de üzerine 

gelinmesi halinde 1185 direnci yeniden test edilebilir. 

Parite Son Fiyat
7 Günlük 

Değişim (%)

7G En Düşük 

Kapanış

7G En Yüksek

Kapanış

20 Günlük

Ortalama 

200 Günlük

Ortalama 

20 Vs 200 

Spread

RSI 

(14 Gün)

ADX 

(14 Gün)
-2SD +2SD

XAUUSD 1166.05 3.31 1122.50 1174.62 1115.26 1129.29 1.26% 72.39 38.01 1032.37 1141.51

Kısa Vade Direnç 3 1213.08

Uzun Vade Direnç 2 1193.86

PERİYOD Direnç 1 1183.83

1 Gün % Pivot 1164.61

7 Gün % Destek 1 1154.58

Aylık % Destek 2 1135.36

2016 Destek 3 1125.339.91

DEĞİŞİM

-0.68

3.33

5.63



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. 

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. 

 

 Kısa Vade  (Pivot Tablo): Fiyat 20 günlük ortalamanın üzerinde ise yukarı 

 Uzun Vade (Pivot Tablo): Fiyat 200 günlük ortalamanın üzerinde ise yukarı 

  

 Kısa Vade (Pivot Tablo): Fiyat 20 günlük ortalamanın altında ise aşağı 

 Uzun Vade(Pivot Tablo): Fiyat günlük ortalamanın altında ise aşağı 



 

Yasal Çekinceler:  
Yukarıda yapılan analiz yorum ve görüşler Halk Yatırım Yurt İçi Satış Birimi 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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