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TÜRKİYE 
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, işsizlik oranı Eylül döneminde beklentilerin hafif altında kalarak %10.3 düzeyinde gerçekleşti. Verinin Türk varlıklarına etkisi 

pozitif olurken, USDTRY paritesi 2.98’in altına sarktı. 

 

EURO BÖLGESİ 
Euro Bölgesi sanayi üretimi, iki aylık düşüş sürecinin ardından Ekim ayında %0.6 oranında artış kaydederek (bir önceki yılın aynı ayına göre +%1.9) ekonomik 

büyümede canlanma işareti verdi. Öte yandan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Draghi dün yaptığı konuşmasında, enflasyonun hedeflenen seviyeye geri 

gelmesi için ECB’nin tüm yeterli araçlara sahip olduğunu ve bu enstrümanların kullanımına ilişkin olarak ECB'nin görevinde kısıtlama öngörülmediğini ifade etti. 

 

ABD 
Veri akışı yönünden sakin bir gün geçiren ABD’de Dolar Endeksi’nin günü yataya yakın bir seviyede tamamladığı görüldü. Bu durum EURUSD paritesini 1.10 

seviyesinin üzerine taşırken, emtia fiyatlarına da olumlu yansıdı. 

 

ASYA/PASİFİK 
Avustralya Merkez Bankası (RBA)’nın 1 Aralık’ta gerçekleştirdiği faiz kararı toplantısına ait tutanaklar bugün açıklandı. Para Politikası Kurulu, zayıf Avustralya Doları 

ve düşük faizlerle meydana gelen ekonomideki son pozitif trendin herhangi bir ek teşviğe ihtiyaç bırakmadığını belirtirken, gerektiğinde daha gevşek bir para 

politikası için alan bulunduğunu ifade etti. RBA, Aralık toplantısında politika faizini %2 oranında sabit bırakmıştı. 

 

EMTİA 
Dolar Endeksi’nin dün gerçekleştirdiği yatay kapanış sonrası bugün negatif bir seyir izlemesi, Altın fiyatlarını bir haftanın en düşük seviyesinden toparlanmasına 

yardımcı olmaktayken, petrol fiyatlarındaki volatilite artarak  devam etmekte. On bir yılın en düşük seviyelerine yaklaşan petrol  fiyatları dün bir miktar yukarı yönde 

toparlansa da satış baskısı sekizinci güne taşınmış durumda. 

TSİ Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

11:00 Kasım Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi(TL)  ― 7,23MLR

11:30 Kasım Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) %0,1 -%0,1

12:00 Aralık ZEW Almanya Beklenti Endeksi 15,0 10,4

15:30 Aralık New York FED İmalat Endeksi -5,75 -10,74

15:30 Kasım Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) %0,0 %0,2

15:30 Kasım Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) %0,5 %0,2

15:30 Kasım Gıda ve Enerji Hariç TÜFE(Aylık) %0,2 %0,2

23:45 3.Çeyrek Cari İşlemler Dengesi(NZ$) -4,86MLR -1,22MLR

18:00 → Kanada Merkez Bankası (BOC), ‘Finansal İstikrar Raporu’nu açıklayacak, Başkan Poloz basın toplantısı düzenleyecek.

Veri Takvimi



FX MONİTÖR – EUR/USD: 100 Günlük OrtalamasınıTest Etmekte. 15.12.2015 

Dün iyi gelen Avrupa sanayi üretim verilerinin ardından, 

Draghi enflasyonun mutlaka istenilen seviyeye çıkması 

gerektiğini ve bunun için her türlü desteği vereceklerini 

açıklamıştı. Açıklamalar,  paritenin bir süredir koruduğu 

1.10-1.1057 seviyesini güçlendirdi. Öğleden sonra ise 

ABD TÜFE verisi çok daha önemli olabilir. Özellikle Fed 

öncesi güçlü gelebilecek bir enflasyon verisi Dolar’da 

güçlenmelere neden olabilir ve paritede aşağı yönlü 

seyirler oluşabilir. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; Yükseliş hareketinin 

devamında paritenin 1.1090 seviyesini geçmesi 

durumunda 1.1240  direncine doğru ataklar görülebilir. 

Buna karşın 1.1060 seviyesini geçmekte başarısız olması 

durumunda ise 1.09 desteğine doğru geri çekilmeler 

görülebilir. 



FX MONİTÖR – USD/TRY: 2.9865 Direncini Aşmakta Zorlanıyor. 15.12.2015 

Haftaya sakin bir veri takvimiyle başlamış olsak bile 

kurdaki volatil hareketlerin sürdüğünü izliyoruz. FED 

toplantısı öncesinde gelişen ülkelerden para çıkışının 

devam etmesi, kurdaki yükselişe neden oluyor. Opsiyon 

fiyatlamalarında ise 1 haftalık ve 1 aylık alım 

opsiyonlarındaki artış göze çarpmakta. Öte yandan TÜİK 

tarafından açıklanan verilere göre, işsizlik oranı Eylül 

döneminde beklentilerin hafif altında kalarak %10.3 

düzeyinde gerçekleşti. Verinin Türk varlıklarına etkisi 

pozitif olurken, USDTRY paritesi 2.98’in altına sarktı. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; Dolar kuru 2.98 

seviyesinin üzerinde kalmayı sürdürürse, 3.00 direnci 

karşımıza çıkıyor. Dolar lehine alımların beklentiler 

üzerinde güçlü seyrettiği durumlarda ise 3.05 ve 3.07 

kademeleri öncelikle hedeflenmeli ve piyasa yönünde 

kalınmaya devam edilmelidir. Geri çekilmelerde ise ara 

destek olarak 2.95 seviyesi ana destek olarak takip 

edilebilir. 



FX MONİTÖR – XAU/USD: Azalan Üçgen Formasyonu Dikkat Çekmekte.  15.12.2015 

Altın dün akşam yaşadığı satış baskısı ile birlikte 1070 

seviyesinin altına gerileyerek, tekrar 1058$ düzeyini test 

etti. Altın talebinde zayıflayan piyasa koşulları devamında 

yeterli talebin olmaması nedeniyle bir türlü 1080 seviyesi 

üzerinde kalıcılık sağlanamadı. Yarınki Fed kararı 

öncesinde bugün ABD'de TÜFE rakamları açıklanacak. 

ABD'nin faiz artıracak olması ve Çin'de tüketime yönelik 

endişelerin artması sarı metalde talep gerilemesi 

yaratıyor. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; Beklentilerin ötesinde 

yükselişlerin 1080 ons seviyesini kırması durumunda 

1090 - 1100 ons bant aralığı hedeflenerek hareket 

edilmelidir. 1060 seviyesinin aşağı yönlü kırılması ve 

piyasanın faiz artırımının olacağına dair net işaretler 

göstermesi durumunda ise 1050 ons seviyesi 

hedeflenmelidir. 



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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