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TÜRKİYE 

Haftanın son işlem gününde yurt içinde takip edilecek önemli bir veri akışı bulunmazken, Dolar Endeksi’ndeki aşağı yönlü seyre karşın, USDTRY 

paritesinde sert yükselişler görüldü. Türk Lirası, haftayı Dolar karşısında %2.33 değer kaybıyla 2.9807 seviyesinde tamamladı. Ancak Cumartesi günü 

Çin’den beklenti üzeri gelen sanayi üretimi ve perakende satışlar verisinin ardından USDTRY paritesi güne 2.9582 düzeyinden başladı. 

 

EURO BÖLGESİ 

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 

Geçtiğimiz Cuma gününün öne çıkan verileri ABD kanadından geldi. Kasım ayı perakende satışlar verisi %0.3’lük artış beklentisine karşın %0.2 

artarken, üretici fiyatları %0.3 oranında yükselerek piyasa tahminlerini geride bıraktı ve dataların EURUSD paritesinde aşağı yönlü hareketler yarattığı 

görüldü.  Michigan tüketici güveni ise 91.8 oranında gerçekleşerek beklentilerin hafif altında kalsa da, son dört ayın en yüksek rakamıydı.  

 

ASYA/PASİFİK 

• Japonya’da Ekim ayı sanayi üretimi beklentiler düzeyinde %1.4 artış gösterirken, sermaye harcamaları piyasa tahminlerini aşarak %10.8 düzeyinde 

gerçekleşti. Ancak Dolar Endeksi’ndeki yükselişle birlikte Yen’in de Dolar’a karşı zayıf bir seyir izlediği görülmekte.  

• Çin’de sanayi üretimi yıllık bazda %6.2 oranında artarken; perakende satışlar da %11.2 artış göstererek piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşti. 

 

EMTİA 

Petrol fiyatları, İran’ın üretimini artıracağını açıklaması üzerine arz fazlasının 300 milyon varile yükselecek olmasına yönelik beklentiler ve WTI ham 

petrolün vadeli işlemlerinde net uzun pozisyon sayısının beş yılın en düşüğüne gerilemesiyle birlikte 38 doların altında seyretmekte. Altın fiyatları ise 

Çin’den gelen olumlu dataların FED’in faiz artırımı konusunda elini güçlendireceğine yönelik beklentileri desteklemesiyle birlikte satış baskısı altında. 

TSİ Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

12:00 Ekim Sanayi Üretimi(Aylık) %0,2 -%0,3

13:00 → Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Drahgi, İtalya Bologna’da bir konferansta konuşacak.

Veri Takvimi



FX MONİTÖR – EUR/USD: 50 ile 200 Günlük Ortalamalarının Arasında Sıkışmakta! 14.12.2015 

Cuma günü Almanya’dan gelen enflasyon rakamları 

beklentiler dahilinde gerçekleşirken; ABD tarafında ise 

perakende satışlar aylık bazda geriledi; ÜFE verileri 

toparlama gösterdi. Michigan tüketici güven endeksi ise 

beklentileri karşılayamazken, 4 ayın yükseğinde geldi. 

Tüm bu verilerle birlikte parite 1.09 ile 1.10 arasında 

dalgalandı.   

  

Teknik olarak incelendiğinde; Geçtiğimiz haftayı, 

kendini  1.09’un üzerine atarak geçiren parite, yukarı yönlü 

fiyatlamalarda 1.1040 ve 1.1090 direnç seviyelerini test 

etmek isteyebilir. Satış baskısının oluşması durumunda 

ise 1.0930 ve 1.0880 destek seviyeleri izlenebilir. 



FX MONİTÖR – USD/TRY: Yükselen Üçgeni Yukarı Yönlü Kırmış Durumda. 14.12.2015 

Cuma günü Dolar'ın gelişmiş ülke para birimleri 

karşısındaki değer kayıplarına rağmen gelişmekte olan 

ülke para birimleri karşısındaki sert yükselişi takip edildi. 

G. Afrika Maliye Bakanı’nın görevinden alınmasıyla 

beraber gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında 

iyiden iyiye güçlenen dolar ile kur da bir ara 2.98’in 

üzerine çıktı. Özellikle bu hafta yapılacak FED toplantısını 

gelişmekte olan ülkeler üzerinde daha fazla risk 

oluşturduğu beklentileri, gelişmekte olan ülke para 

birimlerinin değer kayıplarını artırmaya devam etmekte. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; Çin’den hafta sonu olumlu 

gelen verilerin desteğiyle 2.95’in altına sarkan kurda, 

2.9370 desteği hedeflenebilir. FED fiyatlamalarının da 

etkisiyle oluşabilecek olası yükselişlerde ise 2.9780 ve 

3.00 seviyesi takip edilebilir. 



FX MONİTÖR – XAU/USD: Düşen Tepeler Yaparak İlerlemekte! 14.12.2015 

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününe ABD perakende 

satışlar verisinin beklentiler altında gelmesi ardından 

Altın'ın yükselişlerini 1079 seviyesine kadar sürdürdüğünü 

gözlemlesek de Şubat ayı vadeli Altın opsiyonları, 

yaklaşık on yıldan beri görülmeyen 1000 Dolar 

seviyelerinden satma hakkı veriyor. 12 Aralık Cumartesi 

günü Çin sanayi üretim endeksi ve perakende satışlar 

verilerinin beklentiler üzerinde açıklanması sarı metali bir 

miktar desteklese de FED fiyatlaması ve petrol 

fiyatlarındaki gerilemenin devam etmesi Altın’da satış 

baskısı yaratmakta. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; 1079 seviyesinden geri 

çekilmeler gösteren Altın, düşüşlerin devam etmesi 

durumunda 1068 ve 1060 destek seviyelerine geri 

çekilmeler gösterebilir. Olası yukarı yönlü fiyatlamalarda 

ise, 1080 seviyesi önemli direnç olarak karşımıza çıkıyor. 

İlgili seviye üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 

1086 ve 1093 direnç seviyeleri test edilmek istenebilir. 



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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