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TÜRKİYE 
Dün Dolar’da meydana gelen güçlenmenin, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı yarattığı görülürken, Türk Lirası FED faiz artırımı sonrası en 

güçlü performansı sergileyen gelişmekte olan para birimi olarak karşımıza çıktı. Günü 2.9302 seviyesinde tamamlayan USDTRY paritesi bu sabah itibariyle bir miktar 

primli seyretmekte. 

 

EURO BÖLGESİ 
• İngiltere’de perakende satışlar Kasım ayında %0.7’lik artış beklentisini güçlü bir şekilde aşarak %1.7artış gösterdi.  

• Almanya’da IFO İş Dünyası Güven Endeksi Aralık ayında 108.7 düzeyinde gerçekeleşerek piyasa beklentilerinin hafif altında kaldı. 

 

ABD 
ABD’de işsizlik haklarından yararlanma başvurusunda bulunan kişi sayısının geçtiğimiz hafta 271 bin artarak piyasa tahminlerinin altına kaldığı görüldü. Bununla birlikte 

cari işlemler dengesi 124 milyar dolar ile beklentilerin üzerinde açık verirken, Philadelphia FED İş Koşulları Endeksi beklenmedik şekilde gerileyerek -5.9 düzeyinde 

açıklandı. Dolar ise günü, on altı majör para biriminden on beşine karşı değer kazancıyla tamamladı. 

 

ASYA/PASİFİK 
Para politikası toplantısını bugün tamamlayan Japonya Merkez Bankası (BOJ), yıllık parasal teşvik tutarını 80 tirlyon yen’de (650 milyar dolar) sabit bıraktı. Bununla 

birlikte uygulanmaya başlanacak yeni programda ETF alımları için 300 milyar yen (2.5 milyar dolar) tutarında bir bütçe belirlerken, elinde tuttuğu Japonya devlet 

tahvillerinin ortalama vadesini de 7-10 yıldan, 7-12 yıla yükselteceğini duyurdu. Açıklamlar sonrası USDJPY paritesi hızlı bir şekilde 123’lü seviyeleri test etse de kalıcı 

bir yükseliş yaratamayarak 121 düzeyine geri çekildi. 

 

EMTİA 
Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ABD petrol stoklarının 490.7 milyon varil ile 1930’dan bu yana en yüksek seviyesinde olduğunu açıkladı. Verinin özellikle Batı Teksas 

türü ham petrol (WTI) üzerindeki etkisi negatif olurken, Brent petrol ise Altın ile birlikte bu sabah bir miktar tepki alımı ile yükselişte. 

Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

11:00 Ekim Cari İşlemler Dengesi(Euro)  ― 29,4MLR

14:30 Aralık TCMB Beklenti Anketi-Yıl Sonu TÜFE  ― %8,36

15:30 Kasım Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık)  ― %0,1

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

16:45 Aralık Markit Hizmet Sektörü PMI(Flaş)  ― 56,1

Günlük Veri Takvimi



FX MONİTÖR – EUR/USD: 1.0830 Desteği Kırıldı. 18.12.2015 

1,10 - 1,1050 bandının aşılamaması sonrasında sert satış 

baskılarına maruz kalan EURUSD paritesi, 1,09 

seviyesinin altına indi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı 

Draghi'nin açıklamalarının ardından Euro üzerinde oluşan 

"ani" talebin etkisini yiitirmesi ve Fed sonrasında ,Dolar 

Endeksi’nin yeniden 99 seviyesinin üzerine çıkması, 

EURUSD paritesinin 1,0801 seviyesine kadar 

gerilemesine neden oldu. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; kendisine kısa vadeli bir 

kanal oluşturan paritenin, bugün gün içerisinde bu kanal 

içerisindeki seyrini sürdürebileceği ve düşüş eğilimini 

koruyabileceği görülmekte. 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. 
 



FX MONİTÖR – USD/TRY: 100 Günlük Ortalaması olan 2.92 seviyesinden destek bulmakta. 18.12.2015 

Fed'in faiz artırımı sonrasında piyasalarda oluşan 

iyimserliğin devam ettiğini gözlemliyoruz. Yellen'ın 

açıklamaları sonrasında Dolar Endeksi’nde ve iki yıllık 

tahvil faizinde gözlemlenen yükseliş, piyasaların gözünü 

korkutmadı. Fed kararının açıklanması sonrasında 

gelişmekte olan ülke piyasaları arasında dolar karşısında 

en çok değer kazanan para birimi olan TL ise, güçlü 

görünümünü dün gün içerisinde de sürdürdü. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; 100 günlük 

ortalamasından destek bularak 2.93’ün üzerine çıkan 

paritede, 2.9365, 2.9480 ve hatta 2.9650 direnç seviyeleri 

test edilebilecekken; satış baskısının devam etmesi 

durumunda 2.9215 ve 2.9110 destek seviyelerine geri 

çekilmeler gözlenebilir.  



FX MONİTÖR – XAU/USD: Azalan Üçgen Formasyonu  Kırıldı. 18.12.2015 

Çin'in yavaşlaması nedeniyle daralan talep ve petrol 

fiyatında görülen gerileme, Altın fiyatlarındaki düşüşün 

temelini oluşturuyor. Risk iştahındaki düşüş ile birlikte yer 

yer talep gören sarı metal, deflasyonist baskının ve 

küresel talepteki azalmanın devam ediyor olması 

nedeniyle genel olarak düşüş eğilimini koruyor. Bunlara 

bir de Fed'den gelen faiz artırımı ve sert bir şekilde 

yükselen Dolar Endeksi eklenince, 1050 seviyelerine 

gerileyen bir Altın görüyoruz. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; Altın’da dün yaşanan sert 

satışlar sonrasında 1050 seviyesinden bir miktar tepki 

almakta. 1058 seviyesinin altında önce 1044 ve 

arkasından 1033 desteği önem arz ederken; yukarı yönlü 

hareketlerin devamında 1062 ve 1068 dirençleri takip 

edilebilir. 

irimlik 



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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