
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. Merkezi yönetim bütçe 

dengesi ise, geçen ay 7.2 milyar lira fazla verirken, Ocak-Ekim döneminde ise 6.2 milyar lira açık verdi 

 

ABD 
New York FED İmalat Endeksi, Kasım ayında piyasa beklentilerinin üzerinde bir daralma göstererek -10.74 seviyesine geriledi. Ancak hedge fonların Aralık ayında bir 

faiz artırımı yapılması ihtimalini fiyatlamalarının da etkisiyle Dolar’ın gelişmiş ve gelişmekte olan ülke para birimlerinin çoğu karşısında değer kazandığı görüldü. 

 
EURO BÖLGESİ 
Euro Bölgesi’nde tüketici fiyatları Ekim ayında beklentilere paralel %0.1 artış gösterirken, yıllık bazda %0.0 olan beklentinin aksine %0.1 seviyesine yükseldi. Verilerin 

EURUSD paritesine ilk etkisi pozitif olsa da, Dolar Endeksi’ndeki yükselişle birlikte parite1.07’nin altına sarktı. 

 
ASYA / PASİFİK 
Avustralya Merkez Bankası (RBA), iki hafta önce gerçekleştirdiği para politikası toplantısının tutanaklarını açıkladı. Bu sene iki  kez 25 baz puan olmak üzere 

toplamda 50 baz puanlık faiz indirimleriyle politika faizini %2.50'den %2.00‘a çeken RBA, baskı altındaki enflasyonun daha fazla genişleme için alan sağladığına işaret 

etmekte iken, istihdam piyasasının beklenenden güçlü bir performans sergilediğini belirtmekte. 

 

EMTİA 
Paris saldırıları sonrası güvenli liman alımlarıyla 1198 dolar seviyesine kadar yükselen Altın, dün Dolar’da meydana gelen değerlenme ile birlikte yön değiştirerek 

1085 deseğinin altına sarktı ve şu sıralarda 1077 desteğinde tutunmakta. 

Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

11:30 Ekim Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) %0,1 -%0,1

12:00 Kasım ZEW Almanya Beklenti Endeksi 6,6 1,9

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

15:30 Ekim Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) %0,1 %0,0

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

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

19:35 →ABD Merkez Bankası (FED) Yönetim Kurulu üyesi Jerome Powell, konuşma yapacak. 

22:30 →ABD Merkez Bankası (FED) Yönetim Kurulu üyesi Daniel Tarullo, Brookings Enstitüsü'ne konuşma yapacak.
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EUR/USD: 1.0725 Altında Satış Baskısı Artmakta. 

Paris'te meydana gelen terör saldırıları sonrasında 

Avrupa'ya duyulan güvenini azalmış olması euronun 

sert bir şekilde değer kaybetmessine neden oldu. 

Euro Bölgesi’nde TÜFE verilerinin beklentilerin 

üzerinde gelmesine karşın; azalan risk iştahı ve 

FED'in faiz artıracağına yönelik beklentiler ile birlikte 

99,50'nin üzerine çıkan dolar endeksi de EURUSD 

paritesindeki düşüşü besliyor. Düşüş hareketi çift 

yönlü olarak beslenen EURUSD paritesinin, bu sabah 

saatleri itibariyle 1,0645 desteği üzerinde tutunmaya 

çalıştığı gözlemlenmekte. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; Paritenin 1,07 - 

1,0645 seviyeleri arasında hareket etmekte olduğu 

görülmekte. 1,0690 direncinin yukarı yönlü kırılması 

halinde 1,0720 seviyesi izlenebilecekken; düşüş 

kanlındaki hareketin devam edip, 1.0645 desteğinin 

aşağı yönlü kırılması halinde ise 1.06 ve 1.0570 

destekleri takip edilebilir. 



USD/TRY: 20 Günlük Ortalamasını Aşmakta Zorlanıyor. 

Seçimler sonrasında oluşan iyimser hava ile birlikte 

diğer piyasalardan olumlu ayrışan Türkiye'nin, bu 

ayrışmayı sürdürmesi için yeni bir hikayeyi ihtiyacı 

olduğunu gözlemlenmekte. Bu hikaye, ekonomi 

yönetiminin açıklanması ve reform paketine ilişkin 

detayların sunulması ile oluşabilir. Paris saldırılarının 

ardından Dolar Endeksi’nin 99,50 üzerine çıkması ile 

dün tekrar çift haneli rakamlara çıkan yurtiçi işsizlik 

rakamının açıklanmasının da etkisiyle parite 2.88’in 

üzerinde tutunmakta. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; 2.8870 seviyesinde 

bulunan 20 günlük ortalamasını test eden kur, an 

itibariyle 2,88’in altına sarkmış durumda. 2,86 - 2,88 

bandında hareket eden kur, düşüşün devamında 

2.86 seviyesi izlenebilecekken; bu bandın üzerinde 

seyrederse yeniden 2,90'lara ulaşılabilir. 



XAU/USD: 1077 Desteğinde Tutunma Çabasında. 

Emtia fiyatlarında geçtiğimiz haftalardan bu yana 

yaşanan sert düşüşün yanı sıra Cuma günü Paris'te 

gerçekleştirilen saldırılar sonrasında piyasadaki risk 

iştahının azalması, Dolar Endeksi’nin 99,50 

seviyesinin üzerine çıkarak Nisan ayından bu yana en 

yüksek seviyesine yükselmesine neden oldu. 

Saldırılar sonrası ilk tepki olarak güvenli liman 

algısıyla yükselen sarı metal, tekrar 1076 seviyelerine 

gerilemiş durumda. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; Altın’ın bu sabah 

1084 - 1077 seviyeleri arasında hareket ettiği 

görülmekte. 1084 direncinin yukarı yönlü kırılması 

halinde 1086 ve 1092 hedeflenebilecekken; 1077 

desteğinin aşağı yönlü kırılması halinde ise  1075 

seviyesi izlenebilir. RSI son 1 haftadır aşırı satış 

bölgesinde. 



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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