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TÜRKİYE 
Türkiye’de işsizlik oranı Ağustos ayında piyasa beklentisinin üzerinde bir artış göstererek %10.1 olarak açıklandı (beklenti: %9.9 – önceki: %9.8). İş gücüne katılım oranı 

%52.1 düzeyinde gerçekleşirken, tarım dışı işsizlik oranı %12.4 oldu. Genç işsizlik ise 0.6 puanlık azalış ile %18.3 seviyesine geriledi. Verinin Türk Lirası’na etkisi 

negatif olurken, USDTRY paritesi 2.87 üzerinde seyretmekte. 

 

ABD 
ABD’de üretici fiyatları Ekim ayında %0.2’lik artış beklentisine karşın %0.4 oranında bir daralma kaydetti. Perakende satışlar verisi de beklentilerin altında kalarak 

büyüme endişlelerini yeniden gündeme getirse de, Dolar’ın günü majör ve gelişmekte olan para birimlerinin çoğu karşısında  primle tamamladığı görüldü. 

 

EURO BÖLGESİ 

Haftanın son işlem gününde Almanya ve Euro Bölgesi’nden gelen zayıf büyüme verileri takip edildi. Almanya ekonomisi üçüncü çeyrekte yıllık bazda 

%1.7 büyüme kaydederken, Euro Bölgesi büyümesi yıllık bazda %1.6 genişlemeye işaret etti. EURUSD paritesi günü1.0773 seviyesinde kapatırken, 

Paris saldırıları sonrası artan risk primiyle birlikte paritenin haftaya 1.0687 ile altı ayın en düşük seviyesinden başladığı görüldü. 

 
ASYA / PASİFİK 
Japonya ekonomisi üçüncü çeyrekte %0.8 daraldı. Bir önceki çeyrek büyümesinin de %0.7 daralmaya revize edilmesinin ardından ekonomi 2012 yılından sonra ikinci 

kez resesyona girmiş oldu. Paris saldırılarının Yen’e güvenli liman alımları getirmesiyle birlikte USDJPY paritesi bir süre negatif seyretse de Dolar’daki değerlenme 

pariteyi yukarı yönde desteklemekte. 

 

EMTİA 
Cuma günü yaşanan Paris saldırıları sonrası güvenli liman alımlarıyla birlikte emtia fiyatlatının da yükseldiği görülmekte. Altın ve gümüş %1’in üzerinde primli durumda 

iken, Brent petrol de 44 dolar üzerinde yükselmekte. 

 

 

Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

11:00 Ekim Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi(TL)  ▪ -14,1MLR

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

12:00 Ekim Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) %0,0 %0,0

15:30 Kasım New York FED İmalat Endeksi -6,0 -11,36

16 Kasım Pazartesi

12:15          Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, Madrit’te sanayiciler ile toplantı yapacak. 



EUR/USD: 1.0690’dan Destek Bulmakta! 

Cuma günü Almanya ve Euro Bölgesi öncü 

büyümelerinin beklentilerden düşük gelmesine karşın; 

ABD tarafında da ÜFE ve perakende satışlar 

verilerinin zayıflamasıyla beraber parite bir miktar 

daha dalgalansa da haftanın son gününü ekside 

kapadı. Hafta sonu Fransa'nın başkenti Paris'te 

yaşanan terör olayı sonrasında Euro'da bu sabah 

itibariyle 1.0687 seviyesine kadar gevşeme 

görülürken; tepki alımları ile tekrar 1.0750 

seviyelerine gelmiş bulunmakta. Euro Bölgesi'nde 

oluşan risk algısının artması, paritedeki zayıflamayı 

1.0700 seviyesi altına çekebilir. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; 1.0720 seviyesi 

üzerinde tutunan EURUSD paritesinde tepki 

alımlarının devam etmesi durumunda 1.0755 ve 

1.0790 seviyeleri izlenebilecekken; risk algısının 

artmasıyla gevşemeler görülmesi durumunda 1.0680 

ve 1.0640 seviyeleri takip edilebilir. 



USD/TRY: 20 Günlük Ortalamasını Test Etmekte.  

Hafta sonu Fransa'nın başkenti Paris'te yaşanan 

terör olayı sonrasında TL varlıklarda değer kaybı 

yaşanırken, jeopolitik riskler tekrar ön plana çıktı. 

Artan risk algısı yurt içi varlıklarda gevşemeye neden 

olurken; önümüzdeki süreçte de TL varlıklardaki 

değer kaybının devam etmesi beklenebilir. Bu sabah 

açıklanan yurtiçi işsizlik oranının tekrar çift hanelere 

ulaşmasının da etkisiyle parite tekrar 2.88’e doğru 

ivmelenmekte. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; 2.8720 seviyesi 

üzerinde tutunan Dolar kuru, toparlanmanın devam 

etmesi durumunda 2.9050 ve 2.9150 seviyelerini 

hedefleyebilecekken; olası kâr satışları görülmesi 

durumunda ise 2.8720 seviyesi takip edilebilir.  
 



XAU/USD: 1092 Üzerinde Tutunursa Alımlar Artabilir! 

Geçtiğimiz haftanın son gününde ABD'den gelen 

olumuz perakende satışlar ve ÜFE verileri ile yine 

1085 sınırına bir anda yükselen Altın, daha sonra 

faiz artırım beklentilerinin ağır basması ve olumlu 

açıklanan Michigan tüketici güveni verileri ile tekrar 

geri çekilerek 1080 seviyesinin altına kadar sarktı. 

Paris saldırısının ardından piyasalardaki risk 

algısının artması, Altın’ı tekrar güvenli liman 

konumuna geçirirken; sarı metal 1095 seviyesine 

kadar yükselmiş durumda.  

 

Teknik olarak incelendiğinde; 1092 seviyesi 

üzerinde tutunan altında toparlanmanın devam 

etmesi durumunda 1097 ve 1102 seviyeleri; olası 

gevşemelerde ise 1087 ve 1082 seviyeleri takip 

edilebilir. 
 



Temel Göstergelere İlişkin Açıklamalar 

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 Retracement):  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.

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 200 günlük ortalamanın altında ise aşağı

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.



 

Yasal Çekinceler:  
İş bu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin yapılan analiz yorum ve görüşler Halk Yatırım Yurtiçi 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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