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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. Merkezi yönetim bütçe dengesi ise Kasım ayında 798 milyon TL fazla verdi (önceki: 7.23 milyar TL). 

 

EURO BÖLGESİ 
İngiltere’de tüketici fiyatları Kasım ayında %0.1’lik azalış beklentisine karşın değişim göstermezken, yıllık bazda %0.1 artarak piyasa beklentilerini karşıladı. 

Almanya’da ZEW Beklenti Endeksi, Aralık ayında 16.1 seviyesine yükselerek beklentilerden daha olumlu bir görünüm sergiledi. 

 

ABD 
ABD Merkez Bankası FED’in faiz artırım kararı için yakından takip ettiği ekonomik göstergelerden biri olan tüketici fiyatları dün açıklandı. Aylık bazda TÜFE verisi 

beklentilere paralel şekilde değişim göstermezken, yıllık TÜFE artışı %0.5 düzeyinde gerçekleşerek %0.4 olan piyasa tahminlerini geride bıraktı.  New York FED İmalat 

Endeksi ise beklentilerin üzerinde bir iyileşme kaydederek, -10.74’ten -4.59 seviyesine yükseldi. Verilerin ardından Dolar Endeksi’nde önemli yükselişler görüldü. 

 

ASYA/PASİFİK 
Japonya’da Nikkei İmalat PMI Endeksi Aralık ayında 52.5 olarak açıklanırken (önceki: 52.6), makine siparişleri yıllık bazda %17.7 oranında daralma kaydetti. 

 

EMTİA 
ABD kongresi, yaklaşık 40 yıldır süren petrol ihracatı yasağını kaldırma kararı aldığını dün açıkladı. Temsilciler Meclisi ve Senato onayından sonra ABD Başkanı 

Obama’nın da imzası sonrası hayata geçirilecek karara yönelik açıklamalar petrol fiyatlarında aşağı yönlü bir eğilim oluştursa da, OPEC tarafından yapılan açıklamalar 

bu politika değişikliğinin petrol fiyatları üzerinde etki yaratmayacağı yönünde oldu. Petrol fiyatını destekleyen bu açıklamadan Altın fiyatları da pozitif etkilendi. 

TSİ Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

10:30 Aralık Markit/BME İmalat Sektörü PMI(Flaş) 52,7 52,9

10:30 Aralık Markit Hizmet Sektörü PMI(Flaş) 55,5 55,6

11:00 Aralık Markit İmalat Sektörü PMI(Flaş) 52,8 52,8

11:00 Aralık Markit Hizmet Sektörü PMI(Flaş) 54,0 54,2

11:30 Kasım İşsizlik Oranı %5,3 %5,3

12:00 Kasım Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) -%0,2 %0,1

15:30 Kasım Konut Başlangıçları 1,140MLN 1,060MLN

15:30 Kasım İnşaat İzinleri 1,153MLN 1,150MLN

16:15 Kasım Sanayi Üretimi(Aylık) -%0,1 -%0,2

16:45 Aralık Markit İmalat Sektörü PMI(Flaş) 52,8 52,8

21:00 Aralık Fed Gösterge Faiz Oranı %0,25 / 0,50 %0,0 / 0,25

23:45 3.Çeyrek GSYH %0,8 %0,4

21:30 → ABD FED Başkanı Janet Yellen, basın toplantısı düzenleyecek.

Veri Takvimi



FX MONİTÖR – EUR/USD: 20 ve 100 Günlük Ortalamaları Arasında Konsolide Olmakta. 16.12.2015 

Avrupa'da Almanya ve Euro Bölgesi ZEW ekonomik 

güven endeksi verileri izlendi. Almanya'da ZEW endeksleri 

beklentilerin üzerinde gelirken, Euro Bölgesi'nde 

beklentilerin hafif altında kaldığını gördük.  Verilerin 

ardından 1.1060 seviyesini test eden parite, Dolar’ın FED 

öncesi gelişmiş ülke para birimleri karşısındaki baskısı ile 

1.10’un altına kadar çekildi.  ABD enflasyon verileri ile NY 

FED İmalât Endeksi’nin de beklentilerden iyi gelmesinin 

ardından 1.0903’ü gördü. Bugün TSİ 21:00’de açıklanacak 

FED faiz kararı yüksek volatilitelere sebep olabilir. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; 50 günlük ortalamasından 

destek bularak yukarı yönelen paritede 1,0930'un üzerinde 

1,1040 ve 1,11'e doğru yükseliş hareketleri 

hızlanabilecekken; aşağıda 1,09 seviyesinin altında 

1,0830 ve arkasından 1,08'e kadar geri çekilme görülebilir. 



FX MONİTÖR – USD/TRY: Yükseliş Kanalı Üst Bandında Düzeltme Görmekte. 16.12.2015 

Yurt içi işsizlik oranının beklentilerin altında gelmesiyle 

başlayan düşüş hareketi, gelişmekte olan para birimlerinin 

genel olarak Dolar’a karşı değer kazanmasının da etkisiyle 

2.95 seviyesini test etti. Fakat akşam üzeri ABD tarafından 

beklentiler dahilinde gelen TÜFE verileriyle bir miktar 

toparlanma görüldü. Bugün TSİ 21:00’de açıklanacak FED 

faiz kararı yüksek volatilitelere sebep olabilir. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; kısa ve uzun hareketli 

ortalamalarının üzerine çıkan kurda, yukarı yönlü 

hareketlerde oldukça güçlü bir seviye olan 2,9865 

direncinden kar satışları geldiği görülüyor. 2,9580’in 

üzerinde 2,99 ve 3,0070 direnci test edilebilir. Olası aşağı 

yönlü hareketlerde ise 2,9350 desteğine kadar geri 

çekilme devam edebilir.  



FX MONİTÖR – XAU/USD: Azalan Üçgen Formasyonu Devam Etmekte.  16.12.2015 

ABD tarafından beklentiler dahilinde gelen enflasyon 

verileri ile New York FED İmalât Endeksi’nin beklentilerin 

üzerinde gelmesinin ardından Dolar Endeksi’ndeki 

yükselişin de etkisiyle sarı metal 1058 seviyesine kadar 

geriledi.   

  

Teknik olarak incelendiğinde; Altında 20 günlük 

hareketli ortalamanın geçtiği 1068 seviyesinin altında 

1062 ve 1053 desteği denenebilecekken; 1068 

seviyesinin yukarı yönlü kırılması durumunda ise 1074 ve 

1080 dirençleri takip edilebilir.  

irimlik 



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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