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TÜRKİYE 

Türk Lirası dün gelişmekte olan ülke para birimleri içinde %0.49 primle Dolar’a karşı en fazla değer kazanan para birimi oldu. Gün içinde 2.86-2.89 

bandında dalgalanan parite, günü 2.8689 seviyesinde tamamladı. 
 

ABD 

•ABD’de tüketici fiyatları Ekim ayında piyasa beklentilerine paralel şekilde %0.2 artış gösterirken, yıllık TÜFE rakamı %0.1 olan tahminleri aşarak 

%0.2 seviyesine yükseldi. Çekirdek tüketici fiyatlarının da %0.2 artış ile beklentileri karşılaması, FED’in Aralık ayındaki FOMC toplantısından faiz 

artırımı çıkabileceğine  ilişkin beklentileri güçlendirdi. 

•ABD sanayi üretimi Ekim ayında beklenmedik bir şekilde %0.2 daralma gösterdi. Bir önceki ayda da aynı oranda daralma kaydeden veri büyümeye 

ilişkin soruları gündeme getirirken, kapasite kullanım oranı beklentilere paralel olarak  %77.5 seviyesinde açıklandı. 

 

EURO BÖLGESİ 

Almanya’da ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi, piyasa tahminlerinin oldukça  üzerinde bir artış göstererek 10.4 seviyesine yükseldi.  

 

ASYA / PASİFİK 

Japonya Merkez Bankası (BOJ)’nın iki gün sürecek faiz kararı toplantısı bugün başladı. Piyasada %50 oranında bir beklenti parasal genişleme 

miktarının artırılacağı yönünde yoğunlaşırken, diğer kısım politika faizi ve tahvil alım programının aynı şekilde sürüdürüleceği yönünde. 
 

EMTİA 

•OPEC ve OPEC dışı ülkelerdeki petrol stoklarının 3 milyar varile ulaşması ve 10 Kasım ile biten haftada hedge fonlardaki net uzun pozisyon 

sayısının %16 oranında gerilemesi petrol fiyatlarında dün meydana gelen değer kayıplarını %1.5’in üzerine taşırken, bugün  Brent ve WTI ham petrol 

fiyatlarının tepki alımları  ile toparlandığı görülmekte. 

•Dün ABD’den gelen TÜFE verileri sonrası, FED’in politika faizini  Aralık toplantısında artırabileceğine yönelik fiyatlamaların yapılması Altın’a sert 

satışlar getirdi. Gün içinde test ettiği 1065 dolar seviyesi ile son beş yılın en düşük seviyesini gören Altın, bu sabah sınırlı alımlarla toparlanma 

çabasında. 

Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

15:30 Ekim Konut Başlangıçları 1,16MLN 1,21MLN

15:30 Ekim İnşaat İzinleri 1,15MLN 1,10MLN

15:00 → ABD Cleveland FED Başkanı Mester, NY FED Başkanı Dudley ve Atlanta FED Başkanı Lockhart 'FED Perspektifleri'  toplantısına katılacak.

19:00 → ABD Dallas FED Başkanı Robert Steven Kaplan, ekonomik koşullar ve politikalar konusunda konuşma yapacak.

21:00 → ABD Merkez Bankası (FED), 27-28 Ekim FOMC toplantı tutanaklarını açıklayacak.

18 Kasım Çarşamba



FX MONİTÖR – EUR/USD: 1.0635 üzerinde tepki alımları gelmekte. 18.11.2015 

Dün öğle saatlerinde açıklanan Almanya ZEW Endeksi, 

beklentilerin ve bir önceki dönem verisinin üzerinde geldi. 

Veri sonrasında parite sert alım baskılarına maruz kalsa 

da, bir önceki döneme göre ilerleme kaydeden ABD 

TÜFE verileri ve Avrupa Merkez Bankası cephesinden 

gelen "Aralık ayında parasal genişlemeyi artırabiliriz" 

söylemlerinin ardından satış baskısı arttı. Fransa'da terör 

saldırısı sonrası alınan güvenlik önlemleri ve dün akşam 

saatlerinde Almanya'da Almanya – Hollanda maçının 

güvenlik gerekçeleriyle iptal edilmesi, Euro’nun Asya 

seansı boyunca Dolar karşısında düşüşünü 

sürdürmesine katkıda bulundu.  

 

Teknik olarak incelendiğinde; 1,0665 - 1,0610 

seviyeleri arasında hareket etmekte olan paritede, 

1,0645 direncinin yukarı yönlü kırılması halinde 1,0725 

seviyesi izlenebilecekken; 1,0635 desteğinin aşağı yönlü 

geçilmesi halinde ise 1,0570 seviyesi izlenebiir. 



FX MONİTÖR – USD/TRY: Uzun vadeli ortalamasından direnç görmekte. 18.11.2015 

Gelişmekte olan ülke piyasalarının dün maruz kaldığı 

satış baskısından pek fazla etkilenmeyen Türk Lirası, 

dün itibariyle Dolar karşısında en değerli para birimi 

oldu. Yön arayışı içerisindeki Dolar kurunda, bu akşam 

saatlerinde açıklanacak olan FOMC tutanakları ve yurt 

içinde yeni kabineye ilişkin gelecek olan açıklamalar 

takip edilebilir. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; 20 günlük hareketli 

ortalamasını aşamaması sonrasında 2,88 seviyesinin 

altındaki seyrini sürdüren paritede 2,8600 seviyesi 

destek, 2,8750 seviyesi ise direnç olarak takip edilebilir. 

2,8600 desteğinin aşağı yönlü kırılması halinde bir 

sonraki destek seviyemiz 2,8240 olabilecekken; 2,8750 

seviyesinin yukarı yönlü kırılması halinde ise bir sonraki 

direnç seviyemiz 2,9180 olarak izlenebilir. 



FX MONİTÖR – XAU/USD: ABD TÜFE verisi sonrası beş yılın düşüğünü gördü. 18.11.2015 

Sert satış baskılarına maruz kalmaya devam eden Altın 

fiyatları, dün akşam 1065 seviyesine kadar sarkarak, 

2010 yılının Şubat ayından bu yana en düşük 

seviyesine geriledi. Gün içerisinde açıklanan ve bir 

önceki döneme göre yükselişe işaret eden ABD TÜFE 

verisi sonrasında 99,75 seviyesine kadar yükselen 

Dolar Endeksi, Altın başta olmak üzere tüm emtia 

piyasası üzerindeki satış baskısını daha da artırdı. Bu 

hafta içerisinde FED tarafından bir sözlü müdahale 

gelmedikçe, Altın’daki düşüşün sürmesi beklenebilir.  

  

Teknik olarak incelendiğinde; 1069 direncinin yukarı 

yönlü kırılması halinde bir sonraki direnç seviyemiz 

1075 iken;  1065 desteğinin aşağı yönlü kırılması 

halinde ise bir sonraki destek seviyemiz 1045 olabilir. 



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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