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TÜRKİYE 
Dün yurt içinde sakin bir veri gündemi bulunurken, TCMB Başkanı Erdem Başçı’nın açıklamaları öne çıktı. Başçı, cari açığın enflasyon hedefi önünde engel olmaktan 

çıktığını belirtirken; enflasyon hedefinin %6.5 seviyesi olduğunu belirtti.  Bu sabah TÜİK tarafından açıklanan verilere göre cari işlemler dengesi Ekim ayında 133 

milyon dolar açık verirken; üçüncü çeyrek büyümesi yıllık bazda %4.0 olarak gerçekleşti. Her iki verinin de piyasa beklentilerinden olumlu gelmesi Türk Lirası’nı 

destekledi. 

 

EURO BÖLGESİ 
• Almanya’da dış ticaret dengesi Ekim ayında beklentilerin üzerinde 22.5 milyar Euro fazla verirken; cari işlemler dengesi bekentilerin hafif altında kalarak 23 milyar 

Euro fazla verdi.  

• Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Ewald Nowonty, dün yaptığı konuşmasında, piyasanın daha fazla teşvik elde etme yönündeki beklentilerinin 

gerçekçi olmadığına dikkat çektiği konuşmasında AMB’nin iletişim politikasında yanlış bir sinyal vermediğini ifade etti. Açıklamaların ardından EURUSD 1.10 

seviyesinin üzerini gördü. 

 

ABD 
Veri yönünden sakin bir gün geçiren ABD’de emtia fiyatlarındaki dalgalanmaların Dolar Endeksi ve hisse senedi piyasalarında yarattığı satış baskısı öne çıktı.  Dolar 

Endeksi, açılışını 98.44 seviyesinde yaptıktan sonra, günü 97.34 düzeyinde tamamladı. 

 

ASYA/PASİFİK 
• Yeni Zelanda Merkez Bankası (RBNZ), politika faizini beklentilere paralel şekilde 25 baz puan indirerek %2.50 seviyesine çekti. 

• Avustralya’da işsizlik oranı piyasa beklentisindeki %1’lik artış beklentisine karşın %1 azalarak %5.8 seviyesine geriledi. Verinin parasal teşvik beklentilerini 

azaltmasıyla birlikte AUDUSD paritesine sert yükselişler görülürken, Avustralya Doları 16 majör para birimine değer kazandı. 

• Japonya’da üretici fiyatları, yıllık bazda %3.6 daralma kaydetti (beklenti: -%3.8). 

 

EMTİA 
ABD petrol stokları, piyasanın 1.3 milyon varillik artış beklentisine karşın geçtiğimiz hafta 3.6 milyon varil azalış gösterdi. Veri, son altı yılın en düşük seviyesinde 

seyreden petrol fiyatlarına pozitif yansırken, Dolar Endeksi’ndeki geri çekilme ve olumlu gelen Çin TÜFE verisinin Altın fiyatlarını desteklediği görüldü. 

TSİ Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

10:30 Aralık SNB Gösterge Faiz Oranı -%0,75 -%0,75

11:30 Ekim Dış Ticaret Dengesi(£) -1,8MLR -1,3MLR

14:00 Aralık BOE Faiz Kararı %0,50 %0,50

15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları 266BİN 269BİN

23:30 Kasım İmalat Sektörü Performans Endeksi  ─ 53,3

Veri Takvimi



FX MONİTÖR – EUR/USD:1.10 Direncini Kırdı! 10.12.2015 

Dün Almanya'dan açıklanan ticaret dengesi verilerinin 

pozitif gelmesi Euro’yu destekleyen bir unsur olurken; 

akşam vakti Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi 

Nowonty, piyasaların parasal teşvik konusunda gerçekçi 

olmayan beklentiler yarattığını ve parasal genişleme 

politikasını desteklediğini iletti. Bu açıklamalardan da 

destek bulan parite, 1.015 ile bir ayın zirvesine çıktı.  

  

Teknik olarak incelendiğinde; Kısa vadeli düşüş 

kanalının yukarı yönlü kırılması sonrasında yükselişini 

hızlandıran parite, yukarı yönlü hareketlerin devamında 

1,1070'in üzerinde 1,1120’yi hedefleyebilecekken; olası 

gevşemelerde ise 1,0950 seviyesinin altında 1,09'a kadar 

geri çekilebilir. 



FX MONİTÖR – USD/TRY: 2.9180 Seviyesinden Direnç Görmekte. 10.12.2015 

  

Dün TCMB başkanı Başçı’nın yaptığı sunuma sert bir 

tepki vermeyen kurda, jeopolitik risklerin(İran gazı) tekrar 

artmasıyla beraber ülke CDS primleri 270’leri buldu ve kur 

2.92’nin üzerinde seyretmekte. GOÜ para birimlerinin dün 

değer kazanma eğiliminde olmasına karşın; bugün baskı 

altında olduklarını görmekteyiz. Fakat sabah vakti yurtiçi 

beklentilerin oldukça üzerinde gelen büyüme verisi ile 

azalan cari açık verilerinin etkisiyle kur, 2.91’e doğru 

gerilemekte. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; Kurda yukarı yönlü 

hareketlerde 2,93 seviyesi oldukça kritik direnç noktası 

olarak görülmekte. 2,93 direncinin üzerinde 2,9430 ve 

2,9640 direncine doğru yükseliş yaşanabilir. Aşağı yönlü 

harketlerde tekrar 2,91'in altına inilmesi halinde önce 

2,8960 ve arkasından 2,8740 desteği test edilebilir. 

 



FX MONİTÖR – XAU/USD: 20 Günlük Ortalamasında Tutundu. 10.12.2015 

Dolar Endeksi’ndeki sert düşüş ile birlikte dünü güçlü 

geçiren sarı metal, 1075 desteği üzerindeki seyrini 

sürdürmesi halinde alım fırsatları verebilir. Diğer taraftan 

OPEC'in fiyatları kontrol etmek için uyguladığı üretim 

sınırını kaldırmasının ardından 7 yıldan sonra ilk defa 

40$'ın altına inen petrol fiyatlarındaki düşüşün 

sürebileceğine yönelik beklentileri iyice artırmış durumda. 

Bu durumda enflasyona karşı en önemli güvenli liman 

olan Altın, petroldeki gerileme ile birlikte çekiciliğini 

kaybetmeye başlayabilir.  

  

Teknik olarak incelendiğinde; 20 günlük 

ortalamasından destek bulan sarı metal, 1068 desteğinin 

altında 1062 ve 1044 desteği denenebilir. Ancak 1068 

desteği kırılmadığı sürece alımların gelebileceği sarı 

metalde, 1078'in üzerinde önce 1088 ve arkasından 1094 

direncleri takip edilebilir. 

 



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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