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TÜRKİYE 
Dün Çin ihracat verilerinin olumlu karşılanmasının ardından piyasada oluşan pozitif havanın etkisiyle birlikte, MSCI gelişmek te olan ülkeler endeksindeki yukarı yönlü 

hareket dikkat çekiciydi. Yurt içi jeopolitik risklerin geri planda kalması ve Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre özel sektörün kısa vadeli döviz borcu son 5 

yılın en düşük seviyesine gerilemesi de TL varlıklarda toparlanmalara sebep oldu. Tüm bu gelişmelerin ardından USDTRY 3.00 seviyelerine doğru gerilerken; TL'deki 

pozitif ayrışma bugün de devam etmekte. 

  

EURO BÖLGESİ  
Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi Kasım ayında %0.7 daraldı. Veri sonrası EURUSD paritesinde kısa süreli bir aşağı yönlü hareket başlasa da parite günü primle 

kapattı.  

 

ABD 
Fed'in dün açıklanan Bej Kitap raporuna göre Kasım sonuyla Ocak ayı başında ücret artışlarının değişmemesine rağmen ekonomi ılımlı büyümeyi sürdürdü. Ancak 

istihdam piyasasındaki güçlenmeye karşın, enflasyonun arttığına dair işaret görülmediği belirtildi. Chicago Fed Başkanı Evans ise dün yaptığı konuşmada, para 

politikasının çok yavaş şekilde normalleştirilmesi gerektiğine yönelik çağrıda bulundu. 

 

ASYA/PASİFİK 
• Japonya’da makine siparişleri Kasım ayında beklentilerin üzerinde %14.4 oranında daraldı (Beklenti: -7.3 / Önceki: %10.7).  Üretici fiyatları ise Aralık ayında,  %0.3 

daralarak  geri çekilmeyi sürdürdü. 

• Avustralya’da işsizlik oranı Aralık ayında artış beklentilerinin aksine %5.8 seviyesinde sabit kaldı. 

 

EMTİA 
DOE tarafından açıklanan verilere göre, ABD petrol stokları geçtiğimiz hafta 234 bin varil arttı. Veri, tahminlerin altında bir artışa işaret etse de bir önceki beş milyon 

varillik azalış sonrası yeniden stokların artışa geçmesi Brent petrolün 30 doların altını test etmesine neden oldu.  

 

 

TSİ Ülke Dönem Önem Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

14:00 Ocak BOE Gösterge Faiz Oranı %0,50 %0,50

14:00 Ocak BOE Varlık Alım Programı(GBP) 375MLR 375MLR

14:30 Ocak TCMB Beklenti Anketi-Yıl Sonu TÜFE  … %8,53

15:30 Kasım Yeni Konut Fiyatları(Aylık)  … %0,3

15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları  … 277K

16:15 → ABD St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Memphis Ekonomi Klübü'nde konuşma yapacak.

Günlük Veri Takvimi



FX MONİTÖR – EUR/USD: 20 Günlük Ortalamasından Direnç Görmekte. 14.01.2016 

Dün Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi beklentilerin altında 

kalarak bölge ekonomisindeki daralmaya işaret etti. 

Verinin ardından 1.08’e doğru gerileyen parite, ABD ham 

petrol stoklarının beklentilerin altında kalmasına karşın 

önceki veriden oldukça yüksek kalınca Euro’ya gelen  

alımlarla toparlanarak tekrardan 1.09'lu seviyelere doğru 

yöneldi.  Akşam vakti Chicago FED Başkan'ı Evans 

yaptığı konuşmalarda 2016 yılında FED'in faiz 

artırımlarında temkinli olması gerektiğini ve 2016 yılında 

en fazla 2-3 faiz artırımı yapması gerektiğini belirtmesi 

Dolar Endeksi’nde kayıplara sebep oldu. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; parite 1.0880 seviyesinde 

işlem görürken 20 günlük ortalamasından satış baskısı 

görmekte. Satış baskısının devamında 1.0830 ve 1.0815 

seviyeleri görülebilecekken; olası yukarı yönlü 

hareketlerde 1.0900 ve 1.0940 seviyeleri takip edilebilir. 

Kısa Vade Direnç 3 1.0991

Uzun Vade Direnç 2 1.0940

PERİYOD Direnç 1 1.0908

1 Gün % Pivot 1.0857

5 Gün % Destek 1 1.0825

Aylık % Destek 2 1.0774

2016 Destek 3 1.0742

-0.61

0.07

 DEĞİŞİM

-0.13

-0.62



FX MONİTÖR – USD/TRY: 3.0265’i aşamadığı takdirde satış baskısı sürebilir. 14.01.2016 

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre özel 

sektörün kısa vadeli döviz borcu son 5 yılın en düşük 

seviyesine gerilemesi pozitif sinyal verdi. Jeopolitik 

risklerin de geri planda kalmasıyla TL varlıklarda 

toparlanmalar gördük.Dün  gün içerisindeki pozitif havayla 

3 Lira desteğine kadar gerileme görülse de, başta ABD 

endekslerinde yaşanan çöküşün bugün BİST100'ü ve TL 

varlıklarını negatif etkilemesinin de etkisiyle USDTRY’de 

tekrardan 3.03 seviyesine doğru hareketlenme görüldü. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; Dolar kuru 3.0265 

seviyesini geçmekte zorlanırken; aşağı yönlü gidişlerde ve 

3.0130 ve 3.00 seviyelerine kadar geri çekilebilecekken; 

alımların güçlenmesi durumunda 3.0370 ve 3.0470 

seviyeleri görülebilir. 

Kısa Vade Direnç 3 3.0682

Uzun Vade Direnç 2 3.0515

PERİYOD Direnç 1 3.0390

1 Gün % Pivot 3.0224

5 Gün % Destek 1 3.0099

Aylık % Destek 2 2.9932

2016 Destek 3 2.98073.53

 DEĞİŞİM

-0.13

0.83

1.94

Parite Son Fiyat
5 Günlük 

Değişim (%)

5G En Düşük 

Kapanış

5G En Yüksek

Kapanış

20 Vs 200 

Spread

RSI 

(14 Gün)

ADX 

(14 Gün)
+2SD

USDTRY 3.0203 0.76 2.9836 3.0486 2.9580 2.8273 4.62% 66.93 38.54 2.5562 3.0983

20 Günlük

Ortalama 

200 Günlük

Ortalama 
-2SD



FX MONİTÖR – XAU/USD: 1087 seviyesini test etmekte. 14.01.2016 

Küresel piyasada dün veri açısından sakin bir gün 

geçirilirken altın fiyatlarında volatil hareketler yaşandığını 

gördük. Amerika'da Chicago FED Başkan'ı Evans para 

politikasıyla ilgili ‘güvercin’ bir açıklama yapınca Dolar 

Endeksi’ndeki gerilemeyle beraber 1080 seviyesine kadar 

sarkan Altın’da toparlanmalar meydana geldi. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; 1087 desteğini test eden 

Altın,  satış baskısının devam etmesi durumunda 1079 ve 

1075 seviyeleri izlenebilecekken; olası alımlar görülmesi 

durumunda ise 1097 ve 1102 seviyeleri görülebilir. 

 

irimlik 

Kısa Vade Direnç 3 1114.83

Uzun Vade Direnç 2 1105.10

PERİYOD Direnç 1 1099.32

1 Gün % Pivot 1089.59

5 Gün % Destek 1 1083.81

Aylık % Destek 2 1074.08

2016 Destek 3 1068.302.66

 DEĞİŞİM

-0.38

-1.77

2.66

Parite Son Fiyat
5 Günlük 

Değişim (%)

5G En Düşük 

Kapanış

5G En Yüksek

Kapanış

20 Vs 200 

Spread

RSI 

(14 Gün)

ADX 

(14 Gün)
+2SD

XAUUSD 1090.07 -1.71 1079.93 1112.49 1079.29 1135.79 -4.97% 54.3 22.21 1040.74 1230.84

20 Günlük

Ortalama 

200 Günlük

Ortalama 
-2SD



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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