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TÜRKİYE 
Ekonomik veri akışının oldukça sakin olduğu günü Türk Lirası, Dolar karşısında %0.22 primle tamamladı. Gün içinde 2.85-2.87 aralığında dalgalanan USDTRY 

paritesi FED tutanakları sonrası Dolar Endeksi’nde meydana gelen geri çekilmeyle birlikte bu sabah itibariyle de 2.86 seviyesinin altında işlem görmekte.   

 

ABD 
•Dün günün öne çıkan gelişmesi FED tutanakları olurken, Avrupa seansında FED başkanlarının konuşmaları takip edildi. ‘FED Perspektifleri’ adlı konferansta 

açıklamalarda bulunan başkanlardan Mester, Lockhart ve Dudley’nin konuşmaları genel hatlarıyla ABD ekonomisinin yakın zamanda yapılması muhtemel bir faiz 

artışının üstesinden gelebileceği ve piyasaların bu duruma aşırı bir tepki vermeyeceği yönündeydi. 17-18 Ekim FOMC toplantısına ait  tutanaklarda ise FED üyelerinin 

çoğunun Aralık ayının faiz artırımı için uygun bir zaman olabileceği konusunda hemfikir olduğu öne çıktı. Ayrıca faiz artırımının yapılması halinde de bunun kademeli 

bir normalleşme süreci olacağı belirtildi. 

•ABD’de konut başlangıçları Ekim ayında %4.1’lik daralmaya işaret eden  piyasa beklentisini aşarak %11 düşüşle 1.06 milyon seviyesinde açıklanırken, yeni konut 

izinleri piyasa tahminlerine paralel 1.15 düzeyinde gerçekleşti. 

 

EURO BÖLGESİ 

•Euro Bölgesi’nde Eyül ayı inşaat üretimi aylık bazda %0.4 azalırken, yıllık olarak %1.8 artış gösterdi.  

•FED tutanakları sonrası 1.0620’leri test eden EURUSD paritesi, Dolar Endeksi’ndeki düşüşle birlikte primlenerek üç günlük düşüş seyrini sonlandırdı 

ve bu sabah itibariyle en yüksek 1.0718 seviyesini test etti. 

 

ASYA / PASİFİK 
Japonya Merkez Bankası (BOJ), politika faizini ve parasal genişleme tutarını piyasa beklentilerine paralel şekilde sabit bıraktı. Karar sonrasında Japon Yeni, Dolar 

karşısındaki üç günlük değer kazancını sonandırarak 123.63 seviyelerinde seyretmekte. 

 

EMTİA 
FED tutanakları sonrası Dolar Endeksi’nde meydana gelen düşüşle birlikte  Altın’ın yukarı yönlü hareketini ikinci güne taşıdığı görülmekte iken, Brent ve WTI ham 

petrol fiyatları da tepki alımlarıyla toparlanmakta.  

Ekonomik Veri Takvimi

Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

11:00 Eylül Cari İşlemler Dengesi(Euro)  ▪ 17,7MLR

11:30 Ekim Perakende Satışlar(Aylık) -%0,4 %1,9

15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları 271BİN 276BİN

15:30 Kasım Philadelphia FED İş Koşulları Endeksi 0,0 -4,5

10:00 → Avrupa Merkez Bankası(ECB) Yönetim Kurulu üyesi Benoit Coeure, Frankfurt'ta düzenlenen ECB toplantısına katılacak.

19:30 → ABD Atlanta FED Başkanı Dennis Lockhart, 'Ekonomik Görünüm ve Finansal Etki 2016' konulu toplantıda konuşacak.



FX MONİTÖR – EUR/USD: Düşüş kanalının üst bandını test etti. 19.11.2015 

Dün akşam üzeri FED üyelerinden Mester, Dudley, 

Lockhart ve Lacker’ın açıklmaları izlendi. Hepsi de ortak 

olarak yakın zamanda yapılacak faiz artırımının 

ekonomide bir infiale yol açacağını beklemediklerini 

belirttiler. FED tutanakları sonrasında piyasada 

gözlemlenen rahatlama ve kâr realizasyonlarının etkisiyle 

birlikte Dolar Endeksi, sert satış baskılarına maruz 

kalırken; parite de 1.07’nin üzerine çıkmış durumda.   

  

Teknik olarak incelendiğinde; Bu sabah saatleri 

itibariyle kısa vadeli düşüş kanalının üst sınırında hareket 

etmekte olan paritenin, kanal içerisindeki hareketini 

sürdürmesi halinde mevcut seviyelerdeki seyri satış 

fırsatları verebilir. 1.0720 direncinin yukarı yönlü kırılması 

halinde 1.0750 seviyesi izlenebilecekken; 1.0690 

desteğinin aşağı yönlü kırılması halinde ise 1,0645 

seviyesi takip edilebilir. 



FX MONİTÖR – USD/TRY: 2.86 desteğinin altına sarktı. 19.11.2015 

Gün içerisinde ABD’den beklentilerin oldukça altında 

gelen konut başlangıçları ve FED tutanaklarının da 

açıklanmasıyla beraber Dolar kuru 2.85’li seviyelere 

gerilemiş durumda. Kurun düşüşüne devam edebilmesi 

için yurt içi gelişmelerle desteklenmesi gerekmekte. 

Yeni kabine ile ilgili belirsizlikler bu hafta içerisinde 

netliğe kavuşacak gibi görünüyor.  

  

Teknik olarak incelendiğinde; paritede 2,89 seviyesi 

oldukça oldukça önemli bir direnç olarak gözükmekte. 

2,89 kırılmadığı sürece satış baskısı ön planda 

olacaktır. 2,8570'in üzerinde 2,8760 seviyesi test 

edilebilecekken; 2,8430'un altında ise 2,8280'e kadar 

düşüşler yaşanabilir. 



FX MONİTÖR – XAU/USD: Düşüş kanalının üst bandından direnç gördü. 19.11.2015 

FED tutanaklarında, faiz artışının zamanlaması ile ilgili 

bir gelişmenin olmadığını ve üyelerin büyük 

çoğunluğunun Aralık ayında olası bir faiz artışına olumlu 

baktığını gözlemledik. Tutanakların açıklamasının 

ardından sert satış baskılarına maruz kalan Dolar 

Endeksi, Altın fiyatlarının da yeniden 1070 seviyesinin 

üzerine çıkmasını sağladı.  

  

Teknik olarak incelendiğinde; düşüş kanalının üst 

bandını test eden sarı metal 1078 seviyesini aşabilirse 

yükselişini 1087 ve 1100 seviyelerine doğru sürdürebilir. 

1077'nin altında kaldığımız sürece satış baskısı devam 

edebilecekken, 1061 desteğinin kırılması durumunda 

1046 seviyesine kadar düşüşler görülebilir. 



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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