
FX MONİTÖR  18.02.2016 

TÜRKİYE 
Yurt içinde takip edilecek önemli bir veri akışının bulunmadığı günde, USDTRY paritesinin sabah saatlerinde 2.98’li seviyeleri test etmesinin ardından, özellikle ABD seansında artan satış 

baskısının pariteyi 2.94 bölgesine çektiğini gördük. Akşam saatlerinde yurt içinde yaşanan gelişmeler Türk Lirası’na negatif yansısa da, FOMC tutanaklarının ardından parite günü 

düşüşle tamamladı. 

 

İNGİLTERE 
ILO tarafından açıklanan verilere göre, İngiltere’de işsizlik oranı Ocak ayında %5.0 seviyesine gerilemesi beklenirken, %5.1 oranında sabit kaldı. Ancak işsizlik başvurularındaki değişim 

beklentilerin oldukça altında kalınca GBPUSD paritesinde yukarı yönlü hareketler görüldü. Ancak öğleden sonra kazançlarını geri veren parite günü 1.43 seviyesinin altında kapattı. 

 

ABD 
• ABD’de üretici fiyatları Ocak ayında %0.2’lik düşüş beklentisine karşın sürpriz bir şekilde %0.1 oranında artış gösterirken,  volatil olan gıda ve enerji fiyatlarından arındırılmış çekirdek 

ÜFE verisi de %0.1’lik artış beklentisine karşın %0.4 oranında yükseliş kaydetti. Aynı ay içinde sanayi üretimi de otomotiv sektörü öncülüğünde %0.9 artarak beklentileri geride bıraktı. 

Ancak yeni konut satışları beklenmedik şekilde %3.8 oranında gerileyerek üst üste ikinci kez daralma gerçekleştirdi ve 1.10 milyon ile Ekim ayından bu yana en düşük seviyede 

açıklandı. Aynı dönem içinde inşaat izinlerindeki %0.2’lik daralma da konut sektörüne ilişkin büyüme beklentilerini bir miktar zayıflatabilir. 

• FED’in 26-27 Ocak tarihli FOMC toplantısına ait tutanaklar dün akşam açıklandı. Tutanaklarda, Yellen’ın geçen hafta Temsilciler Meclisi’nde gerçekleştirdiği sunuma paralel şekilde 

faiz artırımına ilişkin olarak global ekonomik gelişmelerin yakından takip edileceği ve ekonomiye ilişkin aşağı yönlü risklerin artmakta olduğu ifade edildi. Faiz artırımlarının bundan 

sonra gelecek  verilere bağlı olduğu vurgulanırken, bazı FED üyelerinin faiz artırımından önce enflasyonun arttığına yönelik somut  kanıtlar görmek istediği belirtildi. 

 

ASYA / PASİFİK 
• Japonya’da dış ticaret dengesi Ocak ayında 648 milyarlık açık beklentisine karşın, 119.4 milyar fazla verdi. Veriler USDJPY paritesine satış getirdi. Öte yandan Japonya Ekonomi 

Bakanı Nabuteru İshihara, dün yaptığı konuşmada BOJ'un negatif faiz politikasının ekonomik aktiviteye ve kredilere etkisi konusunda karar verebilmek için daha fazla veriye ihtilaçları 

olduğunu söyledi. BOJ'un cesur bir adım attığını belirten İshihara, ekonominin büyümesinin sağlanması ve deflasyona geridönülmemesi için BOJ ve hükümetin birlikte çalışmalarının 

önemil olduğunu ifade etti.  

• Çin’de Ocak ayına ilişkin tüketici fiyatları aylık bazda %1.8 artış kaydetmesine rağmen %1.9 olan beklentilerin altında kaldı. Ancak üretici fiyatlarında %5.3 ile beklentilerden daha az 

bir daralma meydana gelmesi  piyasa tarafından olumlu karşılandı. 

 

EMTİA  
Rusya, Suudi Arabistan, Venezuela ve Katar’ın, Salı günü Doha’da yapılan toplantıda petrol arzını 11 Ocak seviyesinde tutma kararı almalarının ardından, dün gözler Tahran’da 

gerçekleştirilecek görüşmedeydi. Venezuela, Irak ve İran petrol bakanlarının yer aldığı toplantının sonunda İran Petrol Bakanı, beklentilerden pozitif bir açıklama yaparak fiyatların istikrar 

sağlamasına olanak verecek her türlü kararı destekleyeceklerini ifade etti. Yapılan açıklama net bir anlaşma unsuru içermese de piyasa bu gelişmeleri olumlu karşıladı ve petrol 

fiyatlarında %8’lere varan yükselişler yaşandı. 

TSİ Ülke Dönem Önem Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

11:00 Aralık Cari İşlemler Dengesi(Euro)  − 26,4MLR

14:30 Şubat TCMB Beklenti Anketi-Yıl Sonu TÜFE  − %8,19

15:30 Ocak Philadelphia FED İmalat Endeksi -2,9 -3,5

15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları  − 269BİN

18:00 Haftalık DOE Petrol Stokları Net Değişim  − -754BİN

18:00 Haftalık DOE Cushing Stokları Net Değişim  − 523BİN

14:30 → Avrupa Merkez Bankası (ECB), 21 Ocak tarihli toplantının tutanaklarını açıklayacak.

22:30 → ABD San Francisco FED Başkanı John Williams konuşma yapacak.

Günlük Veri Takvimi



FX MONİTÖR – EUR/USD: 1.1130 Desteğinde Tutunma Çabasında. 18.02.2016 

Paritede ABD'den beklentilerin üzerinde gelen ÜFE, sanayi 

üretimi ve kapasite kullanım  rakamlarının etkisiyle satış baskısı 

ağırlığını korumaya çalışıyor. Verilerin ardından Fibonacci 

düzeltme seviyesine denk gelen 1.1100 desteğine kadar 

sarkmalar görüldü. Tutanakların açıklanmasıyla birlikte Dolar’da 

görülen hafif gerilemenin de etkisiyle parite 1.1130’un üzerinde 

tutunmakta 

  

Teknik olarak incelendiğinde; yükselişin devamında ise 

hareketlilik 1.1180 ve 1.1200 aralığına gelebilir. 1.12'nin önemli 

bir direnç olarak takip edilebileceği paritede bu seviyenin 

üzerinde kalınması  1.1240'a kadar yükselişi devam ettirebilir. 

Olası gerilemelerde ise paritede 1.11 seviyesinin aşağı yönlü 

geçilmesi  halinde 1.1050 desteğini gündeme  gelebilir. 

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 1.1134 -1.68 1.1106 1.1333 1.1070 1.1052 -0.16% 55.70 40.01 1.0612 1.1263

Kısa Vade Direnç 3 1.1244

Uzun Vade Direnç 2 1.1212

PERİYOD Direnç 1 1.1170

1 Gün % Pivot 1.1138

7 Gün % Destek 1 1.1096

Aylık % Destek 2 1.1064

2016 Destek 3 1.1022

2.03

2.52

DEĞİŞİM

0.02

-1.72



FX MONİTÖR – USD/TRY: 2.9650 Altında Tepki Alımı Gelmekte. 18.02.2016 

Yeni haftanın başlangıcıyla birlikte artan jeopolitik riskler, dün de 

devam etti. Kurdaki yükseliş hareketi dün akşam vakitlerinde 

Dolar’ın gelişmekte olan ülke para birimlerinin karşısında 

zayıflamasıyla birlikte 2.95’in de altına sarktı.  

  

Teknik olarak incelendiğinde; Kısa vadeli ortalamalarının 

altında hareket etmekte olan Dolar kurundaki baskının artması 

halinde 2.9380 seviyesi önemli bir destek olarak 

izlenebilecekken; yükseliş hareketinin hedefi ise geride kalan 

günün zirve seviyesi olan 2.9800 ve ardından 2.9860 olarak 

gözükmekte. 

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 2.9573 0.90 2.9211 2.9841 2.9551 2.8636 -3.10% 49.58 17.53 2.8606 3.0492

Kısa Vade Direnç 3 3.0197

Uzun Vade Direnç 2 3.0019

PERİYOD Direnç 1 2.9792

1 Gün % Pivot 2.9614

7 Gün % Destek 1 2.9387

Aylık % Destek 2 2.9209

2016 Destek 3 2.89821.27

DEĞİŞİM

0.02

0.87

-2.71



FX MONİTÖR – GBP/USD: 1.4250 Desteği Üzerinde Yükseliş Denemesi Görülebilir. 18.02.2016 

Dün ILO tarafından açıklanan verilerde İngiltere işsizlik oranın 

%5.1 ile geçen aya göre değişmediği fakat beklentileri de 

karşılayamadığı görüldü. ABD'de ise öncü enflasyon verisi 

olarak değerlendirebileceğimiz ÜFE ile sanayi üretimi verileri 

beklentilerin üzerinde artış gerçekleştirdi. Verilerin ardından 

1.4250 desteğininin de altına sarkan parite FOMC tutanakları 

sonrası toparlansa da günü sınırlı bir düşüşle tamamladı. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; satış baskısının devam ettiği 

paritede bir kaç kez test edilen 1.4250 seviyesi kritik öneme 

sahip. Bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi ile önce 1.4200, 

sonrasında ise 1.4150 gündeme gelebilir. Yükselişlerde ise 

gözler 1.4300 direncinde olacak. Kırılması durumunda 1.4360 

ve 1.4400 seviyeleri hedeflenebilir. 

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

GBPUSD 1.4300 -1.22 1.4236 1.4570 1.4399 1.5207 5.61% 40.51 19.19 1.4024 1.5290

Kısa Vade Direnç 3 1.4446

Uzun Vade Direnç 2 1.4393

PERİYOD Direnç 1 1.4343

1 Gün % Pivot 1.4290

7 Gün % Destek 1 1.4240

Aylık % Destek 2 1.4187

2016 Destek 3 1.4137-3.03

DEĞİŞİM

-0.03

-1.29

0.93



FX MONİTÖR – XAU/USD: 1197 Desteği Geçerliliğini Korumakta. 18.02.2016 

Geçen hafta piyasalara hakim olan belirsizliklerden faydalanan 

Altın, son dönemin en sert yükselişini gerçekleştirmişti. Küresel 

gündemin biraz daha durulmasıyla birlikte kazançlarını geri 

veren sarı metal, dün açıklanan FOMC tutanaklarında artan 

global risklere dikkat çekilmesinin de etkisiyle güvenli liman 

algısını sürdürerek 1200 doların üzerinde tutunmakta.   

  

Teknik olarak incelendiğinde; 1200 seviyesinin üzerinde 1220 

seviyesinin hedef olarak belirlenebileceği sarı metalde bu seviye 

önemli bir direnç konumunda. Bu seviyenin de geçilmesi 

hareketliliği sert bir şekilde yukarıya taşıyabileceği söylenebilir. 

Geri çekilmelerde ise 1200 desteği aynı oranda büyük öneme 

sahip. Bu desteğin kırılması halinde ise 1190 seviyesi yeniden 

destek olarak gündeme gelebilir. 

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 1207.46 -3.2 1191.01 1248.43 1165.00 1130.03 -3.00% 66.51 55.69 1003.73 1207.86

Kısa Vade Direnç 3 1234.39

Uzun Vade Direnç 2 1224.15

PERİYOD Direnç 1 1216.27

1 Gün % Pivot 1206.03

7 Gün % Destek 1 1198.15

Aylık % Destek 2 1187.91

2016 Destek 3 1180.0313.76

DEĞİŞİM

-0.12

-3.23

11.00



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. Bu sebeple, indikatörün aşırı alım-satım bölgelerine girmesi, fiyatların aksi yönde bir tepki verebileceği 

şeklinde yorumlanabilir. 

 

SD (Standard Deviation): Standart sapma bir data setinin geçmiş değerleri ortalamasından hangi uzaklıkta olduğunu gösterir. Genel olarak, standart sapmanın 

küçük olması; ortalamadan sapmaların ve riskin az olduğunun; büyük olması ise, ortalamadan sapmaların, riskin ve oynaklığın çok olduğunun göstergesidir. 

Normal dağılım grafiğine göre fiyat hareketlerinin %95’i 2SD sınırları içinde yer almaktadır. Teknik 

tabloda kullanılan standart sapma değerleri 60 günlük basit hareketli ortalamaya göre belirlenmiştir. 

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  (Pivot Tablo): Fiyat 20 günlük ortalamanın üzerinde ise yön yukarı. 

 Uzun Vade (Pivot Tablo): Fiyat 200 günlük ortalamanın üzerinde ise yön yukarı. 

  
    Kısa Vade (Pivot Tablo): Fiyat 20 günlük ortalamanın altında ise yön aşağı. 

    Uzun Vade(Pivot Tablo): Fiyat günlük ortalamanın altında ise yön aşağı. 



 

Yasal Çekinceler:  
Yukarıda yapılan analiz yorum ve görüşler Halk Yatırım Yurt İçi Satış Birimi 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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