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TÜRKİYE 
Türk Lirası’nda hafta başından bu yana gözlenen değer kazancı, yurt içi faiz kararı öncesinde de devam ederken, USDTRY paritesinin 3.03’ün altına sarktığını ve 

sepet kurun da 3.15’li seviyelere çekildiğini görmekteyiz. Bugün 14:00’te açıklanacak faiz kararı için piyasa beklentisi ise %7.50 seviyesinde sabit kalması yönünde. 

 

EURO BÖLGESİ  
Almanya’da tüketici fiyatları Aralık ayında piyasa tahminlerine paralel şekilde %0.1 düşüş kaydetti. Yıllık bazda ise %0.3 artış kaydeden veri sonrası EURUSD paritesi 

aşağı yönlü hareketini güçlendirdi. 

 

ABD 
Piyasaların Martin Luther King günü sebebiyle tatil olması, forex piyasalarının da sakin bir gün geçirmesine neden olurken, Dolar Endeksi günü yatay kapattı. ABD 

özelindeki veri gündemi bugün de sakin kalmaya devam edeken, Euro Bölgesi’nden gelecek TÜFE verileri takip edilebilir. 

 

ASYA/PASİFİK 
Çin ekonomisi 2015 yılının son çeyreğinde %6.8 büyüyerek %6.9 olan piyasa beklentisinin altında kaldı ve 2009 yılından bu yana en düşük çeyreklik büyümeyi 

gerçekleştirdi. 2015 yılının ortalama büyümesi ise %6.9 düzeyinde açıklanarak yaklaşık 25 yılın en düşük seviyesinde geldi. Sanayi üretimi ve perakende satışlar 

verilerinin de beklentilerin altında kalması yeni ekonomik teşvik beklentilerini gündeme getirirken, Çin ile yakın ticari ilkişkilerde bulunan Avustralya ve Yeni Zelanda’nın 

para birimleri de beklentilerden olumlu etkilenerek Dolar’a karşı değer kazandı. 

 

EMTİA 
İran’a uygulanan yaptırımların kaldırılması sonrası küresel arz fazlası endişelerinin güçlenmesiyle birlikte 28 doların altına sarkan petrol fiyatları, bu sabah tepki 

alımlarıyla toparlanmakta. Petrol ihracatçısı konumundaki ülke para birimleri (AUD, CAD) yükselişten olumlu etkilenirken, Çin verileri sonrası Altın’da sınırlı değer 

kayıpları gözlenmekte. 

TSİ Ülke Dönem Önem Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

11:00 Kasım Cari İşlemler Dengesi(Euro) − 20,4MLR

11:30 Aralık Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) %0,1 %0,0

12:00 Ocak ZEW Almanya Beklenti Endeksi 9,0 16,1

12:00 Aralık Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) -%0,1 -%0,1

14:00 Ocak TCMB Gösterge Faiz Oranı %7,50 %7,50

22:45 4.Çeyrek Tüketici Fiyat Endeksi − %0,3

14:00 →İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, para politikası konusunda konuşma yapacak. 

Günlük Veri Takvimi



FX MONİTÖR – EUR/USD: 1.0930 Direncini Kırmakta Zorlanıyor! 19.01.2016 

Euro Bölgesi'nde haftanın ilk işlem gününde sakin veri 

akışı yaşanırken İtalya'da ticaret dengesi beklentilerin 

üzerinde geldi. Amerika'da ise dün piyasa kapalıyken, 

1.0930 düzeyinde tutunamayan paritede sarkmalar 

meydana geldi. Asya seansında Çin’den son 25 yılın en 

düşük büyümesi ile paritedeki düşüşlerin devam ettiği 

görüldü. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; düşüş kanalı içerisindeki 

hareketini sürdüren parite, son dönemde 1.08 ile 1.0980 

arasında dalgalanmakta. 1.0930 üzerinde tutunamayan 

paritede, 1.08 bölgesine doğru sarkmaların sürdüğü 

görülüyor. 1.0930’un aşılması halinde alımlar artabilir ve 

1,0980 - 1,10 bölgesi izlenebilir. Aksi durumda ise 

paritenin 1,08 desteği üzerinde tutunamaması durumunda 

1,0770 - 1,0710 seviyelerine doğru geri çekilmesi 

beklenebilir. 

Kısa Vade Direnç 3 1.0983

Uzun Vade Direnç 2 1.0955

PERİYOD Direnç 1 1.0924

1 Gün % Pivot 1.0896

5 Gün % Destek 1 1.0865

Aylık % Destek 2 1.0837

2016 Destek 3 1.0806

-0.01

0.10

 DEĞİŞİM

-0.24

0.08

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 1.0865 0.06 1.0805 1.0985 1.0887 1.1050 1.50% 49.22 17.64 1.0616 1.1485



FX MONİTÖR – USD/TRY: 3.0220 – 3.0240 Desteğini Test Etmekte. 19.01.2016 

Dün gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel bir 

şekilde TL varlıklarda da kritik seviyelerden gevşemeler 

görüldü. Diğer taraftan Dünya Bankası, Türkiye 

ekonomisinin büyüme tahminini 2015’te %4.2’ye, 2016’da 

ise %3.5 seviyesine yükseltti. Bugün yurt içinde Merkez 

Bankası'nın Ocak ayı PPK toplantısı yakından takip 

edilecekken toplantıda TCMB'ndan politika faizinde ve faiz 

koridorunda herhangi bir değişiklik beklenmese de MB 

Başkanı Erdem Başçı'nın yapacağı konuşma önem arz 

edecektir. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; 3.0240 desteğini test 

eden kurda bu desteğin kırılması halinde 3.0000 ve 

2.9850 destekleri takip edilebilir. Gün içi yükselişlerde ise 

3.0240 üzerinde 3.0380 ve 3.0550 direnç seviyeleri 

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

USDTRY 3.0215 -0.39 3.0057 3.0526 2.9760 2.8329 -4.81% 62.95 45.77 2.5603 3.1055

Kısa Vade Direnç 3 3.0711

Uzun Vade Direnç 2 3.0618

PERİYOD Direnç 1 3.0489

1 Gün % Pivot 3.0396

5 Gün % Destek 1 3.0267

Aylık % Destek 2 3.0174

2016 Destek 3 3.00453.53

 DEĞİŞİM

-0.45

-0.36

3.99



FX MONİTÖR – XAU/USD: 1087 Seviyesinin Altında Satış Baskısı Yaşanabilir! 19.01.2016 

Amerika'da piyasanın kapalı olması XAUUSD partiesinde 

volatiliteyi azaltırken, değerli  metalde tepki yükselişleri 

görülse de alımların zayıf kaldığı ve paritenin 1090 

seviyesinde tutunma çabaları görüldü. Bu sabah Çin'de 

4.çeyrek büyümesi beklentilerin altında kalırken 2015 

büyümesi beklentiler seviyesinde geldi. Diğer taraftan 

Çin'de sanayi üretimi ve perakende satışlarında 

beklentilerin altında kalması Çin ekonomisine ilişkin 

devam eden kaygıların gündemde kalmaya sürdüreceğini 

gösterdi. Verilerin ardından sarı metal yatay bir seyir 

izlemekte. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; yukarı yönlü hareketlerde 

1093 - 1094 seviyelerinde direnç oluştu ve ons Altın bu 

seviyeyi aşmakta bugüne kadar oldukça zorlandı. Kısa 

vadede yükseliş trendi devam etse de 1087 seviyesinin 

altında satış baskısı artabilir ve kısa vadeli ortalamalarına 

kadar sarkmalar gerçekleşebilir. 

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 1089.95 0.25 1071.56 1097.45 1081.23 1134.08 4.89% 53.60 18.14 1039.57 1128.58

Kısa Vade Direnç 3 1098.35

Uzun Vade Direnç 2 1095.88

PERİYOD Direnç 1 1092.62

1 Gün % Pivot 1090.15

5 Gün % Destek 1 1086.89

Aylık % Destek 2 1084.42

2016 Destek 3 1081.162.71

 DEĞİŞİM

0.05

0.24

2.23



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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