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TÜRKİYE 
Dün Türkiye özelinde takip edilecek önemli bir veri akışı bulunmazken, global piyasaların tamamında olduğu gibi yurt içinde de ABD Merkez Bankası FED’den gelecek faiz 

kararı takip edildi. Gün içinde 2.95-2.97 aralığında dalgalanan USDTRY paritesi, FED’in politika faizini 25 baz puan artırdığını açıklamasının ardından 2.96’lı seviyelerden 

2.92’nin altına geriledi. 

 

EURO BÖLGESİ 
• Euro Bölgesi ve Almanya imalat sektörü PMI verileri Aralık ayında piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken, hizmet sektörü PMI verilerinin piyasa tahminleri altında 

kaldığı görüldü. Euro Bölgesi TÜFE verisi ise Kasım ayında %0.1 oranında daralsa da geçen yılın aynı ayına göre %0.2 artarak beklentileri aştı. 

• İngiltere’de işsizlik oranı Kasım ayında beklenmedik bir şekilde %5.3’den %5.2’ye geriledi. Veri, sabah saatlerinde 1.49’lu seviyelere kadar geri çekilen GBPUSD paritesini 

yeniden 1.50 seviyesinin üzerine taşıdı. 

 

ABD 
• Yaklaşık on yıldır sıfıra yakın bir faiz politikası uygulayan ABD Merkez Bankası (FED), tüm piyasaların merakla beklediği faiz oranı kararını dün açıkladı. FED, piyasa 

beklentilerine paralel şekilde 25 baz puanlık faiz artırımını oy birliğiyle gerçekleştirirken, Başkan Yellen’ın konuşmaları özellikle gelişmekte olan para birimlerine olumlu yansıdı. 

FED Başkanı Yellen, ABD ekonomisine olan güvenini sıkça dile getirdiği konuşmasında, büyüme ve istihdam piyasası konusunda önemli bir yol katedildiğini ifade etti. Petrol 

fiyatları ve güçlü Dolar’ın enflasyon üzerinde baskı yarattığını belirten Yellen, iç talepteki iyileşmenin bu etkiyi dengelemekte olduğunu açıkladı. Öte yandan ‘kademeli’ faiz 

artışının, rutin ve önceden belirlenmiş hamleler anlamına gelmediğini ifade ederken, bundan sonraki ekonomik verilerin de dikkatlice izleneceğini ifade etti. Para politikasının 

genişlemeci olmaya devam edeceği açıklamasıyla yumuşak geçişi vurgulayan Yellen, ilk faiz artırımının öneminin abartılmaması gerektiğini bir kez daha belirtti. 

• ABD kanadından gelen diğer ekonomik veriler ise karışık bir görünüm sergiledi. Konut başlangıçları ve inşaat izinleri Kasım ayında beklentilerin üzerinde bir artış 

kaydederken, imalat sektörü PMI, 52.8’den 51.3’e geriledi. Sanayi üretimi ise Kasım ayında %0.6 ile tahminlerin üzerinde bir daralma gerçekleştirdi. 

 

ASYA/PASİFİK 
• Yeni Zelanda ekonomisi üçüncü çeyrekte %0.9 oranında büyüme kaydederek %0,8 seviyesindeki tahminleri geride bıraktı.  

• Japonya’da dış ticaret dengesi Kasım ayında 379 milyar yen açık verdi. İhracat oranı, Çin talebindeki düşüşün de etkisiyle %3.3 daralırken, ithalat %10.2 oranında düşüş 

kaydetti. 

 

EMTİA 
FED kararı öncesi satış baskısında olan petrol fiyatları, ABD tarafından açıklanan haftalık DOE petrol stoklarının 4.8 milyon varil ile 1929’daki Büyük Bunalım’dan bu yana en 

yüksek stok artışını işaret etmesinin ardından değer kaybını %2’nin üzerine taşıdı. Altın fiyatları ise kararın ardından 1078 dolar düzeyine kadar yükselse de Dolar Endeksi’nin 

99’lu seviyeleri yeniden görmesiyle birlikte yeniden petrol fiyatları ile satış baskısı altında. 

TSİ Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

11:00 Aralık IFO İş Dünyası Güven Endeksi 109,0 109,0

11:30 Kasım Perakende Satışlar(Aylık) %0,7 -%0,6

15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları  ― 282BİN

15:30 3.Çeyrek Cari İşlemler Dengesi -123,0MLR -109,7MLR

15:30 Aralık Philadelphia FED İş Koşulları Endeksi 1,5 1,9

Günlük Veri Takvimi



FX MONİTÖR – EUR/USD:1.0830-1.1030 Yatay Kanalının Alt Bandından Tepki Görmekte. 17.12.2015 

Dün Euro Bölgesi’nden ve Almanya’dan beklentilerin 

üzerinde gelen İmalât PMI verilerinin yanı sıra Euro 

Bölgesi enflasyonunun da beklentilerin üzerinde 

açıklanmasının da etkisiyle parite, 1.0950’nin üzerine çıktı. 

FED’in yaklaşık on yıl sonra oy birliğiyle aldığı faiz 

kararının ardından paritenin ilk tepkisi 1.09’a doğru 

olurken; ardından 1.10’u gördü. Yellen’ın piyasalara güven 

veren konuşmalarıyla birlikte parite, kademeli bir şekilde 

1.09’un altına doğru sarktı.  

  

Teknik olarak incelendiğinde; 1.0850 seviyesinin altında 

kalınması durumunda 1.0810 ve 1.0775 destekleri 

izlenebilecekken; paritenin yönü yukarı çevirmesi 

durumunda 1.0930 ve 1.0980 seviyeleri önem kazanabilir. 

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

EURUSD 1.0857 1.0788 1.1037 2.31% 50.06 30.87 1.0456 1.1492 21% 11%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD

Kısa Vade Direnç 3 1.1109

Uzun Vade Direnç 2 1.1060

PERİYOD Direnç 1 1.0986

1 Gün % Pivot 1.0937

5 Gün % Destek 1 1.0863

Aylık % Destek 2 1.0814

2015 Destek 3 1.0740
-10.28

-0.53

-0.80

 DEĞİŞİM

1.99



FX MONİTÖR – USD/TRY: 2.9365 Seviyesinden Destek Bulmakta. 17.12.2015 

Gün içinde FED kararı öncesi, gelişmekte olan para 

birimlerine gelen alımların da etkisiyle 2.95’li seviyelere 

gerilemiş olan kur, FED’in dün akşam açıklanan toplantı 

kararına göre faiz bandını %0 - %0,25'ten %0,25 - 

%0,50'ye çekmesi sonrasında, sert satış baskılarına 

maruz kaldı. İlk tepki olarak 2.92’nin altını test eden kurla 

beraber TL,  gelişmekte olan para birimleri arasında 

Dolar’a karşı en çok değer kazanan para birimi oldu. Bu 

sabah TCMB de yabancı para zorunlu ve serbest 

hesaplara ödenecek faiz oranlarını artırarak, FED faiz 

kararına karşı ülkemizden çıkacak döviz çıkışını 

minimuma indirmeyi amaçlayan önlemini almış oldu. 

Kararın ardından kur, 2.95’e doğru ilerlemekte. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; satış baskısının devam 

etmesi durumunda 2.9215 ve 2.9110 destek seviyelerine 

geri çekilmeler gözlenebilir. Olası yukarı yönlü 

fiyatlamalarda ise, 2.9650 ve 2.9750 direnç seviyeleri test 

edilebilir. 

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 2.9390 2.9114 2.7908 -4.14% 55.53 17.00 2.8089 3.0217 83% 90%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD

Kısa Vade Direnç 3 3.0191

Uzun Vade Direnç 2 2.9962

PERİYOD Direnç 1 2.9656

1 Gün % Pivot 2.9427

5 Gün % Destek 1 2.9121

Aylık % Destek 2 2.8892

2015 Destek 3 2.8586
-20.66

-0.28

-0.66

 DEĞİŞİM

-2.51



FX MONİTÖR – XAU/USD: 1065 desteğini test etmekte. 17.12.2015 

Dün FED öncesi Dolar Endeksi’ndeki gerilemenin de 

etkisiyle tepki alımlarının geldiği Altın, akşam üzeri ABD 

tarafından beklentilerin aşağısında kalan sanayi üretim ve 

Markit İmalât PMI verilerinin de etkisiyle yükselişini 

sürdürdü. FED FOMC’nin  oy birliğiyle aldığı 25 baz 

puanlık faiz kararıyla beraber ilk tepki olarak 1078’e kadar 

artışını sürdüren Altın, Yellen’ın ABD ekonomisine olan 

güveni yansıtan konuşmalarının ardından 1066'lı 

seviyelere kadar geriledi. Altın fiyatları, petrol fiyatlarının 

yarattığı dezenflasyon ortamından ve Çin ekonomisindeki 

bozulmadan da negatif etkileniyor.  

  

Teknik olarak incelendiğinde; 20 günlük ortalaması olan 

1068 seviyesini aşağı yönlü test eden sarı metalde, bu 

desteğin aşağı yönlü kırılması halinde 1062 ve 1055 

destek seviyelerine geri çekilmeler gözlenebilir. Olası 

yukarı yönlü fiyatlamaların oluşması durumunda 1076 ve 

1082 direnç seviyeleri takip edilebilir.  

irimlik 

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1067.50 1069.32 1146.79 7.24% 44.21 19.95 1028.36 1194.16 8% 3%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD

Kısa Vade Direnç 3 1097.49

Uzun Vade Direnç 2 1087.96

PERİYOD Direnç 1 1080.14

1 Gün % Pivot 1070.61

5 Gün % Destek 1 1062.79

Aylık % Destek 2 1053.26

2015 Destek 3 1045.44
-9.92

-0.51

-0.44

 DEĞİŞİM

-0.32



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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