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TÜRKİYE 
Yurt içinde haftanın ilk verisi, Kasım ayında beklentilerden daha az daralarak 2.1 milyar dolar seviyesine gerileyen cari işlemler açığı oldu. Verinin 2014 yılının aynı 

ayında 5.79 milyar dolar seviyesinde iken hızlı bir şekilde daralmayı sürdürerek kısa vadeli dış fon baskısını bir miktar azaltacak olması Türk Lirası’nı pozitif etkiledi. 

Veri öncesi 3.03’lü seviyelerde seyreden USDTRY paritesi, veri sonrası 3.01’li seviyelere geriledi.  

 

EURO BÖLGESİ 
Almanya’da sanayi üretimi Kasım ayında %0.5’lik artış beklentisine karşın %0.3 daralma kaydetti. Cari işlemler dengesi ise beklentlerin üzerinde 24.7 milyar euro fazla 

verdi.  

 

ABD 
ABD’de istihdam piyasasının gidişatını ölçen tarım dışı istihdam verisi Aralık ayında 292 bin düzeyinde gerçekleşerek piyasa tahminlerinin oldukça üzerinde bir artış 

kaydetti. İşsizlik oranı %5 seviyesinde sabit kalırken, saatlik kazançlar değişim göstermedi. Verilerin ardından sert yükselerek 99.18 seviyesini test eden Dolar 

Endeksi, bu seviyeden başlattığı düzeltme ile tekrar 98’li seviyelerde seyretmekte. 

 

ASYA/PASİFİK 
• Yeni Zelanda’da REINZ konut satışları verisi yıllık bazda %8.5 artış gösterdi. Verinin ardından NZDUSD paritesi sınırlı da olsa yukarı yönlü bir hareket başlattı. 

• Çin’de tüketici fiyatları Aralık ayında yıllık %1.6 yükselişle beklentilerin altında bir artış kaydetti. 2015 yılının tamamında ortalama %1.4 artış kaydeden tüketici 

fiyatları, hükümetin %3’lük hedefinin altında kalırken, üretici fiyaları da %5.9 daralma ile üst üste düşüş gösterdiği 46. aya girmiş oldu. 

 

EMTİA 
Hafta sonu Çin kanadından gelen enflasyon verilerinin beklentileri karşılayamaması, sanayi metalleri ve petrol üzerindeki satış baskısını artırırken, Dolar Endeksi’ndeki 

zayıflamanın da desteğiyle Altın’a güvenli liman alımlarının geldiğini görmekteyiz. Brent petrol %2’nin üzerindeki değer kaybıyla 32 dolar bölgesinde dalgalanırken, 

Altın 1100 doların üzerinde seyretmekte. 

 

TSİ Ülke Dönem Önem Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

15:15 Aralık Konut Başlangıçları  … 211,9K

Günlük Veri Takvimi



FX MONİTÖR – EUR/USD: 1.0930 Seviyesinden Direnç Görmekte. 11.01.2016 

Euro Bölgesi'nde haftanın son işlem gününde bölgenin 

öncü ülkeleri Almanya ve Fransa'da sanayi üretimi ve 

ticaret dengesi beklentilerin altında kalarak küresel 

ekonomik yavaşlamanın etkilerinin hissedildiği işaretini 

verdi. ABD tarafında ise tarım dışı istihdam beklentilerin 

üzerinde 292 bin seviyesinde gelerek istihdam 

piyasasındaki iyileşmenin sürdüğünü gösterdi. İşsizlik 

oranı beklentiler seviyesinde kalırken ortalama saatlik 

kazançlarda ise gerileme görüldü. Verilerin ardından 

EURUSD'da anlık bir zayıflama gözükse de, akabinde 

yükseliş eğilimi devam etti. Bu sabah Asya seansına alıcılı 

başlayan EURUSD paritesinde, Çin kaynaklı endişeler 

devam ederken 1.0970 seviyesi test edilmesine karşın kar 

satışlarıyla son işlemler 1.09 seviyelerinde seyretmekte. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; parite 1,0930 direncini 

kalıcı bir şekilde kıramazsa 1,0750 seviyesine kadar 

sarkmalar görülebilir. 1,0930'un üzerinde ise  1,1025 

seviyesi test edilebilir. 

Kısa Vade Direnç 3 1.1101

Uzun Vade Direnç 2 1.1018

PERİYOD Direnç 1 1.0971

1 Gün % Pivot 1.0888

5 Gün % Destek 1 1.0841

Aylık % Destek 2 1.0758

2016 Destek 3 1.07110.53

-0.33

1.29

 DEĞİŞİM

1.39

Parite Son Fiyat
5 Günlük 

Değişim (%)

5G En Düşük 

Kapanış

5G En Yüksek

Kapanış

20 Vs 200 

Spread

RSI 

(14 Gün)

ADX 

(14 Gün)

EURUSD 1.0889 1.29 1.0750 3.0205 1.0903 1.1051 -1.36% 50.70 18.63

20 Günlük

Ortalama 

200 Günlük

Ortalama 



FX MONİTÖR – USD/TRY: Regresyon Kanalında Yükselişine Devam Etmekte.  11.01.2016 

Haftanın son işlem gününde yurt içi sanayi üretiminde 

aylık bazda beklentilerin altında bir daralma görülmesine 

karşın; yıllık bazda %3.5’luk artış görülmesi piyasa 

tarafından olumlu karşılandı. ABD tarafında ise piyasanın 

yakın takibinde olan tarım dışı istihdam beklentilerin 

üzerinde 292 bin seviyesinde gelmesi istihdam 

piyasasındaki iyileşmenin sürdüğünü gösterse de Dolar 

Endeksi’nde beklenen güçlenmeyi sağlamadı. Bu sabah 

ise Çin'deki yavaşlama korkusu devam ederken, sabah 

saatlerinde paritede 3.050 seviyesine kadar alımlar devam 

etti.  

Teknik olarak incelendiğinde; 3,0265 direncinin altında 

seyreden parite, bu seviyenin altında oluşabilecek 

hareketlerde 3,0070 desteğine doğru 

gerileyebilir.  3,0265'in üzerinde kalıcı olduğu takdirde 

ise  3.0580 ve 3.07 dirençlerine kadar yükselişler 

görülebilir. 

Parite Son Fiyat
5 Günlük 

Değişim (%)

5G En Düşük 

Kapanış

5G En Yüksek

Kapanış

20 Vs 200 

Spread

RSI 

(14 Gün)

ADX 

(14 Gün)

USDTRY 3.0312 1.55 2.9645 3.0205 2.9514 2.8246 -4.30% 71.23 28.24

20 Günlük

Ortalama 

200 Günlük

Ortalama 

Kısa Vade Direnç 3 3.0745

Uzun Vade Direnç 2 3.0490

PERİYOD Direnç 1 3.0347

1 Gün % Pivot 3.0092

5 Gün % Destek 1 2.9949

Aylık % Destek 2 2.9694

2016 Destek 3 2.95512.25

0.35

1.55

 DEĞİŞİM

1.69



FX MONİTÖR – XAU/USD: 1109 Seviyesinden Düzeltme Görmekte. 11.01.2016 

ABD tarafında beklentilerin üzerinde gelen tarımdışı 

istihdam verisinin bir miktar baskıladığı sarı metal, Çin 

kaynaklı endişelerden destek bulmaya devam etmekte.  

Bununla beraber petrol fiyatlarındaki aşırı değer kaybı da 

yatırımcıların riskli varlıklardan kaçışına ve güvenli liman 

olarak Altın talebinin artmasına vesile olmakta. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; sert yükselen Altın 1109 

seviyesinden düzeltme görmekte. Aşağı yönlü 

hareketlerde izlenebilecek destekleri 1098 ve 1087 

seviyesinde bulunurken; yukarı yönlü gidişatın devamında 

ise 1109 direncinin aşılması durumunda 1115 ve 1124 

dirençleri takip edilebilir. 

 

irimlik 

Kısa Vade Direnç 3 1134.82

Uzun Vade Direnç 2 1123.94

PERİYOD Direnç 1 1114.16

1 Gün % Pivot 1103.28

5 Gün % Destek 1 1093.50

Aylık % Destek 2 1082.62

2016 Destek 3 1072.842.83

0.06

2.54

 DEĞİŞİM

2.72

Parite Son Fiyat
5 Günlük 

Değişim (%)

5G En Düşük 

Kapanış

5G En Yüksek

Kapanış

20 Vs 200 

Spread

RSI 

(14 Gün)

ADX 

(14 Gün)

 XAUUSD 1105.06 2.47 1074.69 1108.97 1075.47 1137.36 5.75% 61.93 19.06

20 Günlük

Ortalama 

200 Günlük

Ortalama 



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. 

KÜNYE 

Yurtiçi Satış Destek Bölümü  

Dr.Alkım BİKET 
Yurt İçi Satış Direktörü 

abiket@halkyatirim.com.tr 

+90 212 314 82 35 

SPL Düzey 3 Lisansı 

SPL Türev Araçlar Lisansı 

Mutlu Dilek AKKAYA 
Uzman Yardımcısı 

makkaya@halkyatirim.com.tr 

+90 212 314 81 39 

SPL Düzey 3 Lisansı 

SPL Türev Araçlar Lisansı 

Nihat YAVUZ 
Uzman Yardımcısı 

nyavuz@halkyatirim.com.tr 

+90 212 314 81 44 

SPL Düzey 3 Lisansı 

SPL Türev Araçlar Lisansı 

https://blog.halkyatirim.com.tr/
https://www.facebook.com/HalkYatirimMenkulDegerlerA.S
https://twitter.com/halkyatirim
http://www.halkyatirim.com.tr/

