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TÜRKİYE 
Cuma günü açıklanan TÜİK verilerine göre, yurt içi işsizlik oranı Ekim döneminde %10.3’ten %10.5’e yükselerek yedi ayın zirvesini gördü. Verinin ardından 3.05’li seviyeleri 

gören USDTRY paritesi, bu sabah itibariyle Türk varlıklarındaki güçlenmenin de etkisiyle negatif seyretmekte. 

 

EURO BÖLGESİ  
Euro Bölgesi’nde dış ticaret dengesi Kasım ayında 23.6 milyar euro fazla verdi (beklenti: 23.0 milyar / önceki: 24.1 milyar). 

 

ABD 
ABD’de üretici fiyatları Aralık ayında piyasa tahminlerine paralel şekilde %0.2 azalırken, sanayi üretimi %0.4 daralarak beklentileri geride bıraktı. Perakende satışlar da aynı ay 

içinde %0.1 azalırken, Michigan Tüketici Güven Endeksi 93.3 puan ile beklentilerin üzerinde açıklandı. ÜFE verisi sonrası sert bir geri çekilme kaydeden Dolar Endeksi, 

beklentileri aşan tüketici güveni ile toparlanma gösterdi. New York FED Başkanı William Dudley ise Cuma günü yaptığı konuşmada, ekonominin bu yıl potansiyelinden daha 

hızlı büyümeye devam etmesi gerektiğini ve eğer ekonomi beklenmedik bir şekilde zayıflarsa, enflasyon beklentilerindeki düşüşün daha endişe verici hale geleceğini belirtti. 

Bugün ise ABD piyasalarının tatil olması sebebiyle veri gündeminin sakin olduğu görülmekte. 

 

ASYA/PASİFİK 
Japonya’da sanayi üretimi, Kasım ayında artış beklentilerinin aksine %0.9 daralma kaydetti. Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, Cuma günü yaptığı 

konuşmada, düşük petrol fiyatlarının ekonomi için pozitif olduğunu ifade ederken, enflasyon beklentilerindeki değişime yapacağı etkiler açısından dikkatle takip edilmesi 

gerektiğinin altını çizdi. Fiyat trendlerinde herhangi bir değişim olması halinde ek parasal genişleme de dahil olmak üzere yeni politika adımlarının atılabileceğini belirten 

Kuroda, Çin ekonomisinin büyük oranda stabil bir seyir izlemesini beklediğini  ve petrol fiyatlarındaki gelişmelerin Çin ekonomisinin yarattığı belirsizliktan daha yüksek olduğunu 

ifade etti. 

 

EMTİA 
İran’a uygulanan ekonomik yaptırımların hafta sonu kaldırılmasıyla birlikte, küresel petrol arzında günlük  500 bin varillik artış olacağı spekülasyonları güçlendi. Söz konusu 

gelişme, petrol fiyatlarını 28 doların altına çekerken, Altın da 1187 direncinin üzerinde tutunmakta. 

 

 



FX MONİTÖR – EUR/USD: 1.0930 Direncinin Üzerinde Kalıcı Olamıyor! 18.01.2016 

Euro Bölgesi dış ticaret dengesinin beklentiler altında 

kaldığı haftanın son günü volatil hareketler görülse de 

özellikle ABD ÜFE verisinde daralmanın devam etmesi ve 

sanayi üretimindeki daralmanın artmasının da etkisiyle 

parite 1.0980 seviyelerine kadar yükseldi. Son olarak 

beklentilerin üzerinde gelen Michigan tüketici güven 

endeksi ile haftanın son işlem gününü 1.0940 seviyesinde 

kapattı. Bugün Asya seansında Dolar’daki toparlanmayla 

beraber bu seviyelerde kalıcı olamayan paritede son 

işlemler 1.09’un altında seyretmekte. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; düşüş kanlındaki 

hareketine devam eden parite 1.0880 seviyesinde işlem 

görürken; satışların devam etmesi durumunda 1.0865 ve 

1.0820 seviyeleri, olası yukarı yönlü hareketlerde ise 

1.0900 ve 1.0930 seviyeleri görülebilir. 
  

Parite Son Fiyat
7 Günlük 

Değişim (%)

7G En Düşük 

Kapanış

7G En Yüksek

Kapanış

20 Günlük

Ortalama 

200 Günlük

Ortalama 

20 Vs 200 

Spread

RSI 

(14 Gün)

ADX 

(14 Gün)
-2SD +2SD

EURUSD 1.0886 0.25 1.0805 1.0985 1.0891 1.1049 1.45% 50.62 16.29 1.0612 1.1478

Kısa Vade Direnç 3 1.1113

Uzun Vade Direnç 2 1.1049

PERİYOD Direnç 1 1.0983

1 Gün % Pivot 1.0919

5 Gün % Destek 1 1.0853

Aylık % Destek 2 1.0789

2016 Destek 3 1.0723

0.17

0.28

 DEĞİŞİM

-0.28

0.25



FX MONİTÖR – USD/TRY: 3.0520’den Direnç Görmekte! 18.01.2016 

 

Çin’deki endişelerin devam etmesinin de etkisiyle Cuma 

günü Asya seansında 3.03’e kadar yükselen Dolar kuru, 

sabah seansında yurt içi işsizlik oranındaki artışla beraber 

3.04’ün üzerine çıktı. Öğleden sonra ise ABD verilerinin 

daralmayı işaret etmesinin de etkisiyle Dolar Endeksi sert 

geriledi ve kurda bir miktar geri çekilme görüldü. Dün AB 

ve ABD’nin İran üzerindeki ambargoları kaldırmasının da 

etkisiyle TL üzerindeki enflasyonist baskının düşeceği 

beklentisiyle kur gerilemeye devam etmekte.   

 

Teknik olarak incelendiğinde; regresyon kanalındaki 

hareketine devam eden parite 3.0520 seviyesinden direnç 

görüyor. Satışların devam etmesi halinde 3.0380’in altında 

3.0240 seviyesine kadar sarkmalar görülebilecekken; olası 

yukarı yönlü fiyatlamada ise 3.0470 ve tekrar 3.0520 

dirençleri test edilebilir. 

Kısa Vade Direnç 3 3.0889

Uzun Vade Direnç 2 3.0702

PERİYOD Direnç 1 3.0586

1 Gün % Pivot 3.0399

5 Gün % Destek 1 3.0283

Aylık % Destek 2 3.0096

2016 Destek 3 2.99804.07

 DEĞİŞİM

-0.43

0.02

4.54

Parite Son Fiyat
7 Günlük 

Değişim(%)

7G En Düşük 

Kapanış

7G En Yüksek

Kapanış

20 Günlük

Ortalama 

200 Günlük

Ortalama 

20 Vs 200 

Spread

RSI 

(14 Gün)

ADX 

(14 Gün)
-2SD +2SD

USDTRY 3.0384 0.02 3.0057 3.0526 2.97 2.83 -4.72% 68.32 44.22 2.5592 3.1033



FX MONİTÖR – XAU/USD: 1087 Seviyesinin Altında Satışlar Artabilir! 18.01.2016 

Cuma günü Asya seansında Çin’deki endişelerin tekrar 

harmanlanmasının ardından 1070’lerden 1085’lere doğru 

toparlanan sarı metal, öğleden sonra ABD verilerinin 

negatif seyri Altın fiyatlarını 1090’ın da üzerine çıkarmayı 

başardı. ABD tarafında beklentilerin altında daralmayı 

işaret eden sanayi üretimi ile NY Empire State İmalât 

Endeksi’nin yanı sıra, beklentiler dahilinde negatif seyrini 

sürdüren perakende satışlar ve ÜFE verileri Dolar 

Endeksi’nde sert düşüşler görülmesine vesile oldu ve 

dolayısıyla Altın fiyatlarını yukarı yönlü ivmelendirdi. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; 1087 seviyesinin altında 

satış baskısının devam edebileceği sarı metalde, aşağı 

yönlü hareketlerde kısa vadeli ortalamalarının bulunduğu 

1080 ve 1075 destekleri izlenebilecekken; olası alımların 

güç kazanması durumunda 1092 ve 1097 seviyeleri 

izlenebilir. 
  
 

irimlik 

Parite Son Fiyat
7 Günlük 

Değişim (%)

7G En Düşük 

Kapanış

7G En Yüksek

Kapanış

20 Günlük

Ortalama 

200 Günlük

Ortalama 

20 Vs 200 

Spread

RSI 

(14 Gün)

ADX 

(14 Gün)
-2SD +2SD

XAUUSD 1090.77 -0.3 1071.56 1099.25 1080.44 1134.60 5.01% 54.00 19.82 1039,96 1229,24

Kısa Vade Direnç 3 1119.76

Uzun Vade Direnç 2 1108.60

PERİYOD Direnç 1 1098.72

1 Gün % Pivot 1087.56

5 Gün % Destek 1 1077.68

Aylık % Destek 2 1066.52

2016 Destek 3 1056.642.75

 DEĞİŞİM

0.13

-0.35

2.26



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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