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TÜRKİYE 
Kasım ayı ödemeler dengesi verisine göre cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 3.69 milyar dolar azalışla 2.11 milyar dolar  seviyesine geriledi ve on iki 

aylık cari işlemler açığını da 34.74 milyar dolar seviyesine taşıdı. Verinin, piyasa beklentilerinin hafif üzerinde gelse de, genel olarak düşüş eğilimini koruması USDTRY 

paritesini 3.01’li seviyelere çekti. Ancak bu sabah itibariyle paritenin tekrar 3.04 bölgesinde dalgalandığını görmekteyiz. 

 

EURO BÖLGESİ 
Euro Bölgesi’nde Sentix Yatırımcı Güven Endeksi Ocak ayında beklentilerden daha fazla bir düşüş kaydederek 15.7’den 9.6 seviyesine geriledi. 

 

ABD/KANADA 
• Atlanta FED Başkanı Dennis Lockhart, bu yıl kademeli sıkılaşma politikasının sürmesinden yana olduğunu belirttiği konuşmasında, faiz artırımlarının ekonomik 

verilere bağlı olacağını ifade etti.Enflasyon datasının temel etken olacağını belirten Lockhart, ekonomideki ılımlı büyüme ve istihdam piyasasındaki iyileşmelerin 

2016 yılındaki faiz artırımları için gerekçe olacağını vurguladı. 

• Kanada’da Aralık ayı konut başlangıçları 173 bin düzeyinde gerçekleşerek 200 binlik beklentinin altında kaldı. Bununla birlikte petroldeki düşüşün de hızlanarak 

sürmesi, petrol ihracatçısı konumundaki ülkenin para birimi üzerindeki baskıyı artırarak USDCAD paritesini 1.42 bölgesine taşıdı. 

 

ASYA/PASİFİK 
Japonya’da mevsimsellikten arındırılmış cari denge Kasım ayında 1.42 trilyon yen fazla vererek beklentilerin altında kaldı. Aralık ayı tüketici güveni ise düşüş 

beklentilerinin aksine 0.1 artarak 42.7 seviyesine ulaştı. 

 

EMTİA 
Çin piyasalarındaki volatilite ve ekonomik büyümeye ilişkin endişeler, başta nikel ve bakır gibi sanayi metalleri olmak üzere emtia fiyatlarında satış baskısı 

oluşturmakta. Buna ek olarak global arz fazlası endişeleri de petrol fiyatlarını 30 dolar seviyelerine çekmiş durumdayken, Altın fiyatları Dolar Endeksi’ndeki geri 

çekilmenin de etkisiyle yatay seyretmekte. 

 

 

TSİ Ülke Dönem Önem Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

11:30 Kasım Sanayi Üretimi(Aylık) %0,1 %0,1

Günlük Veri Takvimi



FX MONİTÖR – EUR/USD: 20 Günlük Ortalamasını Yukarı Yönlü Test Etmekte. 12.01.2016 

Euro Bölgesi Sentix güven endeksinin beklentilerin altında 

kalmasının da etkisiyle parite aşağı yönlü hareketini 

1.0850’ye kadar devam ettirdi. Asya seansında Yuan’ın 

değerlenmesiyle beraber Dolar’ın geri çekilmesinin de 

etkisiyle tekrar 1.09’a doğru yönelmiş durumda.     

  

Teknik olarak incelendiğinde; 20 günlük ortalamasını 

yukarı yönlü test eden parite 1,0930 direncini kalıcı bir 

şekilde kıramazsa, 50 günlük ortalamasının 

bulunduğu  1,0815 seviyesine kadar sarkmalar görülebilir. 

1,0930'un üzerinde ise  1,0970 seviyesi test edilebilir. 

Kısa Vade Direnç 3 1.1059

Uzun Vade Direnç 2 1.1015

PERİYOD Direnç 1 1.0937

1 Gün % Pivot 1.0893

5 Gün % Destek 1 1.0815

Aylık % Destek 2 1.0771

2015 Destek 3 1.06930.54

0.28

1.29

 DEĞİŞİM

-0.94

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 1.0890 1.29 1.0719 1.0970 1.0896 1.1051 1.42% 50.71 17.88

20 Günlük

Ortalama 

200 Günlük

Ortalama 



FX MONİTÖR – USD/TRY: RSI Göstergesi  Aşırı Alım Bölgesini İşaret Etmekte. 12.01.2016 

Dün yurt içi cari açık verisi ile ekonomik OVP açıklandı. 

Cari açığın aylık bazda beklentilerin hafif üzerinde 

çıkmasına karşın önceki yılın aynı dönemine göre ciddi bir 

düşüş görülmekte. Dolayısıyla cari açıktaki düşüş trendi 

enerji fiyatlarına paralel bir şekilde devam etmekte. Diğer 

taraftan hükümet yetkililerinin orta vadeli plân 

açıklamasında; önümüzdeki 3 senenin büyüme, enflasyon 

ve cari açık/GSYH oranlarındaki iyimser tavır, mali disiplini 

artırma ve kamu maliyesini güçlendirme plânları dile 

getirildi. Bu gelişmelerle beraber 3.01’li seviyelere doğru 

gerileyen Dolar kuru, gelişmekte olan ülke para 

birimlerindeki aşırı değer kaybından etkilenerek tekrar 

3.05’e doğru ilerlemekte.  

  

Teknik olarak incelendiğinde; yükseliş kanalındaki 

hareketine devam eden kur, 3,0465 ile yeni yüksek 

yaptı.  Yukarı gidişatın devamında 3.0510 ve 3.0635 

seviyeleri takip edilebilecekken; olası aşağı yönlü 

hareketlerde 30265 ve 3.01 destekleri önem kazanabilir. 

Kısa Vade Direnç 3 3.0836

Uzun Vade Direnç 2 3.0642

PERİYOD Direnç 1 3.0507

1 Gün % Pivot 3.0313

5 Gün % Destek 1 3.0178

Aylık % Destek 2 2.9984

2015 Destek 3 2.98492.38

-0.07

1.67

 DEĞİŞİM

1.79

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 3.0350 1.67 2.9836 3.0465 2.9545 2.8267 -4.33% 72.04 30.20

20 Günlük

Ortalama 

200 Günlük

Ortalama 



FX MONİTÖR – XAU/USD: 1093 Seviyesinden Destek Bulmakta. 12.01.2016 

Küresel piyasada haftanın ilk işlem gününde sakin veri 

akışı takip edilirken altın fiyatlarında 1100 seviyesinde 

tutunma görülse de günün ikinci yarısında gelen kar 

satışları ile bu seviyeden gevşemeler yaşandı. Özellikle 

haftalık bazda 1110 seviyesi kritik önem taşımaya devam 

ederken, sabah Asya açılışında bu seviyenin test edilmesi 

ve kar satışlarının başlaması, altında gevşemelerin 

devam etmesinin önünü açabilir. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; Dün kısa vadeli yükseliş 

trendini aşağı yönlü kırarak kazançlarının bir kısmını geri 

veren sarı metal, 1093 desteğini test etmekte. Bu 

seviyenin altına geçildiği takdirde 1087 ve 1083 seviyeleri 

izlenebilir. Yukarı yönlü gidişatın devamında ise 1110 

direnci önem kazanmakta. 

irimlik 

Kısa Vade Direnç 3 1118.88

Uzun Vade Direnç 2 1113.77

PERİYOD Direnç 1 1104.00

1 Gün % Pivot 1098.89

5 Gün % Destek 1 1089.12

Aylık % Destek 2 1084.01

2015 Destek 3 1074.242.14

0.32

1.88

 DEĞİŞİM

2.13

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 1097.72 1.88 1075.15 1112.49 1076.00 1136.75 5.65% 57.45 20.34

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. 
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