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TÜRKİYE 

TCMB tarafından açıklanan verilere göre cari işlemler açığı rekor düşük seviyeleri gören  petrol fiyatlarının da etkisiyle Aralık ayında bir  önceki yılın aynı ayına göre 1.6 milyar 

dolar azalarak 5.07 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Aralık 2014’te kaydedilen 6.9 milyar dolarlık açığa kıyasla, 2015 yılı Aralık ayında da daralmaya devam eden cari açık, 

2015 yılının toplamında 32.19 milyar dolara gerilemiş oldu. Bununla birlikte cari açığın milli gelire oranı 2014’ e kıyasla %5.4’ten %4.5’e geriledi. Ancak aylık bazda beklentilerin 

hafif üzerinde gelen veri sonrası USDTRY paritesi 2.94’ün üzerini gördü. 

 

ALMANYA 

Almanya’da tüketici fiyatları Ocak ayında %0.8 düşüş kaydederken, yıllık bazda %0.5 yükselişle piyasa tahminlerini karşıladı. Mevsimsel düzeltilmiş öncü GSYH verisi 

ihracattaki düşüşün de etkisiyle bir önceki aya göre %0.3 büyümeye işaret ederken, yıllık bazda %1.3 açıklandı ve %1.4 olan tahminlerin altında kaldı. 

 

ABD 

ABD’de işsizlik haklarından yararlanmak için başvuran kişi sayısı bir önceki haftaya göre 16 bin düşüşle 269 bin olarak gerçekleşti ve 280 bin olan piyasa tahmininden iyi geldi. 

FED Başkanı Yellen’ın Çarşamba günü Temsilciler Meclisi’nde yaptığı sunum sonrası Dolar’da meydana gelen geri çekilme, dün de devam etti. Temsilciler Meclisi’ndeki 

sunumunu Senato Bankacılık Komitesi’nde de yineleyen Yellen, FED'in para politikasını normale döndürme yolunda nasıl ilerleneceği konusunda önceden alınmış bir kararın, 

olmadığını ifade ederken, güçlü istihdam piyasası ve istikrarlı ekonomik büyüme dikkate alındığında FED’in bu yıl faizleri kademeli şekilde artırmasını beklemeye devam ettiğini 

söyledi. Herhangi bir resesyon ihtmali karşısında negatif faiz uygulanabileceği spekülasyonlarına da cevap veren Yellen, FED'in ekonominin canlandırılması için kısa vadeli faiz 

oranlarını negatife indirmeye ihtiyaç olup olmadığı ve böyle bir politikanın uygulanabilirliği üzerinde çalışmalar yaptığını, ancak FED'in negatif faiz uygulamasına ihtiyaç 

olacağını düşünmediğini ifade etti.  

 

ASYA / PASİFİK 

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Haruhiko Kuroda bu sabah yaptığı konuşmada, döviz piyasası da dahil olmak üzere finansal piyasayları yakından izlediğini ifade 

ederken, Japon ekonomisi ve fiyatların BOJ'un senaryosundaki öngörülere paralel gelişmekte olduğunu belirtti.  Japonya Maliye Bakanı Taro Aso ise, hükümetin gerekli 

görmesi halinde döviz  piyasalarına uygun şekilde müdahale edileceğini açıkladı. BOJ’un negatif faiz uygulamasına geçmesinin ardından değer kazancını sert şekilde yükselten 

Yen, açıklamaların da etkisiyle bir miktar gerileyerek USDJPY paritesinin dört günlük düşüşüne son verdi. 

 

EMTİA  

Global piyasalardaki volatilite, yatırımcıları güvenli varlıklara yönlendirmeye devam ederken, dün ABD başta olmak üzere Almanya ve İngiltere tahvil faizlerinde rekor düşük 

seviyeler test edildi. Risksiz varlıklara yönelim Altın’ı 1260 doların üzerine taşırken, Brent petrol Venezuela’dan gelen açıklamalarla dalgalandı. Suudi Arabistan ile birlikte 

dünyadaki petrol üretiminin yaklaşık %40’ını karşılayan Venezuela, OPEC ve OPEC üyesi olmayan üreticilerin petrol arzını cari seviyede dondurmalarını teklif etti. Haber 

sonrası Brent petrolde yukarı yönlü ivmelenmeler görülürken, Çarşamba günü ABD Enerji Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Amerikan ham petrol  fiyatlarını güçlü bir 

şekilde etkileyen Cushing stoklarının artış göstermesi WTI ham petrolün 26.14  dolar ile 12 yılın en düşük seviyesini görmesine neden oldu. 

Saat Ülke Dönem Önem Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

12:00 4.Çeyrek GSYH(Öncü) %0,3 %0,3

12:00 4.Çeyrek GSYH(Yıllık) %1,5 %1,6

12:00 Aralık Sanayi Üretimi(Aylık) %0,3 -%0,7

15:30 Ocak Perakende Satışlar(Aylık) %0,1 -%0,1

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

Çin Borsası 'Yeni Yıl' nedeniyle kapalı olacak.

Günlük Veri Takvimi



FX MONİTÖR – EUR/USD: Yükseliş Kanalı Alt Bandını Test Etmekte. 12.02.2016 

Paritede hafta başından beri devam eden yükseliş eğilimi 

sonrasında dün 1.1370 seviyesine kadar yükseliş görüldü. FED 

Başkanı Yellen'ın kongrede yaptığı konuşmasının ardından, 

Mart ayındaki faiz artırımının pas geçilme ihtimalinin güçlü 

olduğu yönündeki algı Dolar Endeksi’nde gevşemeye neden 

olurken, paritedeki güçlü seyir de devam etti. Bu sabah Almanya 

geçici büyümesinin beklentilerin altında gelmesinin de etkisiyle 

paritenin 1.13’ün altına sarktığını görmekteyiz. 

  

Teknik olarak incelendiğinde 1.1300 seviyesinin altına sarkan  

EURUSD paritesinin 1.250 üzerinde kalması halinde yeniden 

1.1315 ve 1.1379 dirençlerini hedeflemesi beklenebilir. Satış 

baskısının artması durumunda ise 1.1250 altında 1.1154 ve 

1.1058 destekleri takip 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

EURUSD 1.1315 1.41 1.1087 1.1376 1.1023 1.1055 0.29% 70.91 39.06 1.0560 1.1249

Kısa Vade Direnç 3 1.1479

Uzun Vade Direnç 2 1.1428

PERİYOD Direnç 1 1.1376

1 Gün % Pivot 1.1325

7 Gün % Destek 1 1.1273

Aylık % Destek 2 1.1222

2016 Destek 3 1.1170

4.07

4.25

DEĞİŞİM

-0.05

1.43



FX MONİTÖR – USD/TRY: 2.92 Desteğinin Altında Satışlar İvmelenebilir! 12.02.2016 

Küresel hisse senedi piyasalarında yaşanan satış baskısının TL 

varlıklar üzerinde de etkili olduğu süreçte dün 2.9180 

seviyesinden başlayan yükseliş bu sabah Dolar Endeksi’ndeki 

geri çekilmenin de etkisiyle yön değiştirmiş durumda. Yurt içi 

tahvil faizlerindeki gerilemeye paralel şekilde güçlenen Türk 

Lirası, pozitif ayrışan gelişmekte olan ülke para birimleri 

arasında.  

 

Teknik olarak incelendiğinde; Kısa vadeli ortalamalarının 

altında bulunan USDTRY paritesinin 2.9240 desteğini kalıcı 

olarak kırması halinde 2.9050 ve 2.8900 seviyeleri 

hedeflenebilir. Olası tepki alımlarında ise 2.9400 üzerinde 

2.9640 direnci gündeme gelebilir. 

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 2.9323 0.52 2.9147 2.9629 2.9699 2.8574 -3.79% 42.52 17.95 2.8490 3.5013

Kısa Vade Direnç 3 2.9706

Uzun Vade Direnç 2 2.9579

PERİYOD Direnç 1 2.9437

1 Gün % Pivot 2.9310

7 Gün % Destek 1 2.9168

Aylık % Destek 2 2.9041

2016 Destek 3 2.88990.48

DEĞİŞİM

0.10

0.57

-3.01



FX MONİTÖR – GBP/USD: 1.4450 Üzerinde Konsolide Olma Çabasında. 12.02.2016 

Dalgalı seyrin devam ettiği GBPUSD paritesinde gün içerisinde 

bir aylık ağırlıklı ortalama seviyesi test edilse de, yükseliş eğilimi 

devam ediyor. 1.4375 seviyesinde olan bir aylık ağırlıklı 

ortalama seviyesi kritik destek hattı olarak görülürken, bu seviye 

altında günlük kapanış gelmediği sürece güçlü görünüm devam 

ediyor. Diğer taraftan İngiltere borsası son 4 yılın en düşük 

seviyesine gerilerken, güven algısının İngiltere adına kırıldığı 

gözlemleniyor. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; 1.4450 desteği üzerinde işlem 

gören GBPUSD paritesinde, 1.4541 direncinin aşılması yeniden 

1.4678 direncini öne çıkarabilir. Olası geri çekilmelerde ise 

1.4375 seviyesi altında 1.4352 ve 1.4235 destekleri takip 

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

GBPUSD 1.4490 -0.08 1.4355 1.4578 1.4372 1.5234 6.00% 50.56 21.51 1.4063 1.5354

Kısa Vade Direnç 3 1.4746

Uzun Vade Direnç 2 1.4655

PERİYOD Direnç 1 1.4566

1 Gün % Pivot 1.4475

7 Gün % Destek 1 1.4386

Aylık % Destek 2 1.4295

2016 Destek 3 1.4206-1.68

DEĞİŞİM

0.08

-0.09

0.57



FX MONİTÖR – XAU/USD: Regresyon Kanalı Üst Bandından Direnç Görmekte. 12.02.2016 

Hafta başından beri devam eden yükseliş eğilimi sonrasında, 

dün son ayların en dik yükselişinin görüldüğü altında kazançlar 

gün içerisinde yüzde 7 seviyesine yakın seyretti. Son 1 yılın en 

yüksek seviyesine ulaşılan Altın’da gün içerisinde 1263 

seviyesine kadar yükseliş görülürken, bu seviye sonrasında ise 

kâr satışları gecikmedi. Bu sabah Asya seansında ise kâr 

satışlarının hakim olduğu altında 1233 seviyesine kadar 

gerileme görülmekte. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; Düşüş trendini kırdıktan sonra 

sert şekilde yükselen XAUUSD paritesinin 1230 üzerindeki 

kapanışlarını sürdürmesi halinde 1243 ve 1257 dirençleri öne 

çıkabilir. RSI indikatörü aşırı alım bölgesinde kalmaya devam 

ederken kar satışlarının devam etmesi durumunda 1230 altında 

1210 ve 1185  destekleri hedeflnebilir. 

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 1243.74 5.97 1164.45 1263.50 1142.97 1130.01 -1.13% 85.35 54.24 1008.80 1185.11

Kısa Vade Direnç 3 1342.18

Uzun Vade Direnç 2 1302.82

PERİYOD Direnç 1 1274.78

1 Gün % Pivot 1235.42

7 Gün % Destek 1 1207.38

Aylık % Destek 2 1168.02

2016 Destek 3 1139.9817.14

DEĞİŞİM

-0.31

5.90

13.69



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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