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TÜRKİYE 

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 gelmesiyle birlikte Türk Lirası 2.91’in altını gördü. Ancak hükümetin 2016 yılı eylem 

planını açıklamasıyla oldukça volatil bir gün yaşandı. Uluslararası yatırım bankası J.P Morgan ise, Türkiye için 2015 büyüme tahminini %3.3’ten 

%3.9’a yükseltti. 

 

EURO BÖLGESİ 

• İngiltere Merkez Bankası (BOE), politika faizini %0.50; varlık alım programını 375 milyar pound ile sabit bıraktı. Piyasa beklentilerine paralel gelen 

kararın ardından GBPUSD paritesine sert satışlar görüldü. 

• Almanya’da tüketici fiyatları Kasım ayında aylık bazda %0.1 artış gösterirken; bir önceki yılın aynı ayına göre %0.4 yükselerek piyasa tahminlerini 

karşıladı.  

 

ABD 

İşsizlik başvuları, geçtiğimiz hafta 282 bin artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Veri sonrası Dolar Endeksi’ndeki ilk tepki aşağı yönlü olsa 

da, DXY günü primle tamamladı. 

 

ASYA/PASİFİK 

Yeni Zelanda’da tüketici güveni Aralık ayında 122.7’den 118.7’ye geriledi. Yeni Zelanda Doları, ise bugün 15 majör para birimi karşısında Dolar’a karşı 

%0.46 yükselişle en çok değer kazanan para birimi oldu. 

 

EMTİA 

FED toplantısı öncesi Dolar’da meydana gelen değerlenme ile birlikte, emtia fiyatlarındaki satış baskısının devam ettiğini görmekteyiz. Altın, 1070 

dolar seviyesinin aşağı yönde kırarken, Brent petrol de dün tekrar 40 doların altını test etti. 

Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

15:30 Kasım Perakende Satışlar(Aylık) %0,3 %0,1

15:30 Kasım Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) %0,0 -%0,4

17:00 Aralık/1 Michigan Tüketici Güven Endeksi 92,0 93,1

Veri Takvimi



FX MONİTÖR – EUR/USD: 50 Günlük Ortalamasını Test Etmekte. 11.12.2015 

ABD'de işsizlik başvuruları beklentilerin üzerinde gelerek 

282.000 olarak açıklanmasına karşın 1.10’un üzerinde 

kalıcı olamayan parite, geçtiğimiz günü sert düşüşle 

kapattı ve yeni günde de negatif tarafta fiyatlanmaktadır. 

Bugün Almanya'da TÜFE Kasım ayında beklentiler 

dahilinde %0.1 artış gösterdi ve parite bir miktar 

toparlanarak, 1.0950’nin üzerinde fiyatlanmakta. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; Sabah saatlerinde 1,0939 

seviyesinden işlem görmekte olan parite gerilemeyi 

sürdürüyor. Aşağı yönlü hareketin devamında 1,0920 - 

1,0880 destek seviyeleri test edilebilir. Yukarı yönlü 

hareketlerde ise 1,0970 - 1,1040 seviyeleri olası dirençler 

olarak öne çıkıyor. 

 

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

EURUSD 1.0953 1.0738 1.1032 2.74% 57.40 33.21 1.0465 1.1517 23% 14%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD

Kısa Vade Direnç 3 1.1102

Uzun Vade Direnç 2 1.1064

PERİYOD Direnç 1 1.1002

1 Gün % Pivot 1.0964

5 Gün % Destek 1 1.0902

Aylık % Destek 2 1.0864

2015 Destek 3 1.0802
-9.46

0.11

0.66

 DEĞİŞİM

1.95



FX MONİTÖR – USD/TRY: Yükselen Üçgen İçinde Sıkışmakta. 11.12.2015 

Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde, 

yüzde 4 büyüme gerçekleştirdi. Verinin ardından parite 

2.91’in altına sarksa da hükümetin 2016 yılı için eylem 

planını açıklamasının ardından tekrar yukarı yönlü 

hareketlendi. Büyüme verisinin beklentilerin oldukça 

üzerinde gelmesiyle beraber ABD'li yatırım bankası JP 

Morgan, Türkiye'nin 2015 yılı için büyüme tahminini yüzde 

3.3'ten yüzde 3.9'a revize etti. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; fiyatlamaların, günlük 

grafikte yükselen üçgen formasyonu içinde devam ettiğini 

görmekteyiz. 2,9260 desteğinin aşağı yönlü kırılması 

halinde 2,9150 seviyesi izlenebileceken; olası yukarı yönlü 

hareketlerde 2,9365 seviyesinin üçgenin yukarı yönlü 

kırılım seviyesi olacağı görülmektedir. Bu seviyenin 

kırılması halinde ilk fiyat atağı 2,9580 seviyesine kadar 

gerçekleşebilir.  

 

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 2.92 2.89 2.78 -3.69% 56.69 13.09 2.80 3.04 81% 88%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD

Kısa Vade Direnç 3 2.9587

Uzun Vade Direnç 2 2.9439

PERİYOD Direnç 1 2.9338

1 Gün % Pivot 2.9190

5 Gün % Destek 1 2.9089

Aylık % Destek 2 2.8941

2015 Destek 3 2.8840
-20.08

0.07

-0.98

 DEĞİŞİM

-1.60



FX MONİTÖR – XAU/USD: 20 Günlük Ortalamasının Altına Sarktı. 11.12.2015 

ABD'de işsizlik başvuruları beklentilerin üzerinde gelerek 

282.000 olarak açıklansa da petrol fiyatlarındaki 

gerilemenin Dolar’ı güçlendirmesinin de etkisiyle Altın’ 

daki yükselişler sınırlı kalmaya devam etmekte. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; Sabah saatlerinde 1068 

Dolar seviyesinden işlem görmekte olan Altın 1069 Dolar 

seviyesini aşamadığı taktirde düşüşünü sürdürebilir. 

Aşağı yönlü hareketlerde 1063 - 1057 Dolar destek 

seviyeleri test edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 

1073 - 1078 Dolar seviyeleri dikkat edilmesi gereken 

dirençler olarak öne çıkıyor. 

 

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1070.80 1071.38 1148.65 7.21% 43.43 23.61 1035.78 1196.00 9% 4%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD

Kısa Vade Direnç 3 1082.61

Uzun Vade Direnç 2 1079.59

PERİYOD Direnç 1 1075.58

1 Gün % Pivot 1072.56

5 Gün % Destek 1 1068.55

Aylık % Destek 2 1065.53

2015 Destek 3 1061.52
-9.60

-0.09

-1.45

 DEĞİŞİM

-1.44



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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