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TÜRKİYE 
TCMB, politika faizini piyasa beklentilerine uygun şekilde %7.5 seviyesinde sabit bırakırken, diğer faiz göstergeleri ve döviz enstrümanlarında da değişikliğe gitmedi. 

PPK açıklamasında politikanın basitleştirilmesine atıfta bulunulmaması dikkat çekerken, çekirdek enflasyonda iyileşmeyi sınırlayan faktörler için de kurdaki zayıflık 

ifadesi yerine ‘diğer maliyet faktörleri' ifadesinin kullanıldığı görüldü. Açıklamalarla birlikte 3.04’ü n üzerini gören USDTRY paritesi günü 3.0399 seviyesinden kapattı. 

 

EURO BÖLGESİ  
• İngiltere’de Aralık ayında yıllık bazda %0.2 artış gösteren tüketici enflasyonu, geçtiğimiz Ocak ayından bu yana en yüksek seviyeyi görürken, çekirdek enflasyon da 

üst üste üç ay artış göstererek %1.4 düzeyinde gerçekleşmesi GBPUSD paritesini 1.4340 seviyesine taşıdı. Ancak sonrasında İngiltere Merkez Bankası Başkanı 

Mark Carney’in, faiz artırımı için belirli bir takvim olmadığını ve çekirdek enflasyonun %2 seviyesine yaklaştığını görmeleri gerektiğini belirtmesiyle birlikte, faiz 

artırımı için doğru zamanın henüz gelmediğini ifade etmesi pariteyi 1.41’li seviyelere geri çekti. 

• Euro Bölgesi’nde TÜFE Aralık ayında aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda %0.2 artarak piyasa tahminlerini karşıladı.  

Almanya’da tüketici fiyatları Aralık ayında %0.1 gerilerken, yıllık bazda %0.3 artış gösterdi. ZEW Beklenti Endeksi ise Ocak ayında 10.2 seviyesine gerileyerek 

beklentilerden daha az bir düşüş gösterdi.  Bu sabah açıklanan üretici fiyatları ise aylık bazda %0.5 düşüşle piyasa tahminlerinden olumsuz bir görünüm çizerken, yıllık 

bazda da %2.3 geriledi.  

 

ABD 
Veri gündemi açısından sakin seyreden günde ABD kanadında NAHB Konut Piyasası Endeksi takip edildi. Veri Ocak ayında 60 düzeyinde değişim göstermeyerek  

artış beklentilerini karşılayamadı. 

 

ASYA/PASİFİK 
Yeni Zelanda’da tüketici enflasyonu geçtiğimiz yılın son çeyreğinde yıllık bazda %0.1 artış göstererek piyasa tahminlerinin altında kaldı. Çeyreklik TÜFE’nin de 

beklentilerin üzerinde bir düşüşle %0.5 gerilediğine işaret eden verinin ardından NZDUSD paritesi sert satışlar görüldü. 

 

EMTİA 

Salı günü gerçekleştirdiği tepki yükselişinin ardından bu sabah itibariyle yeniden düşüş trendine dönen petrol fiyatları 28 doların altına sarkarken, petrol ve Çin 

kaynaklı endişelerle yükseliş bulan Altın ise 1096 dolar bölgesinde seyretmekte. 

TSİ Ülke Dönem Önem Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

11:30 Aralık İşsizlik Oranı %5,2 %5,2

15:30 Aralık Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) %0,0 %0,0

15:30 Aralık Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) %0,8 %0,5

15:30 Aralık Konut Başlangıçları 1,197MLN 1,173MLN

15:30 Aralık İnşaat İzinleri 1,200MLN 1,289MLN

17:00 Ocak BOC Gösterge Faiz Oranı %0,50 %0,50

23:30 Aralık İmalat Sektörü PMI − 54,7

10:00 → Dünya Ekonomik Forumu Toplantısı Davos'ta başladı.

Günlük Veri Takvimi



FX MONİTÖR – EUR/USD: 1.0930 Üzerinde Kalıcı Olursa Alımlar Artabilir! 20.01.2016 

Euro Bölgesi'nde dün veri açısından yoğun bir gün yaşandı. 

Almanya’da beklentiler dahilinde, Euro Bölgesi’nde 

beklentilerden iyi gelen enflasyon verilerinin yanında Euro 

Bölgesi cari işlemler dengesi ile Almanya ZEW ekonomik 

endeksinin de beklentilerden iyi gelmesi pariteyi tekrar 

1.09’un üzerine çekti. IMF'nin küresel büyüme raporunda 

küresel ekonomi büyümesini aşağı yönlü revize etmesi 

sonrasında Çin'de devam eden büyüme endişelerinin de 

etkisiyle paritede bu sabah alımların hızlandığını görüyoruz. 

Diğer taraftan Almanya’dan  beklentilerin altında gelen ÜFE 

verisinde zayıflamanın devam ettiği görülmekte. Yine de 

paritenin 1.0930 desteğinin üzerinde tutunduğu görülmekte. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; 1.0930 seviyesinin üzerini 

tekrar deneyen paritede alımların devam etmesi halinde 

1.0980 güçlü direncini hedeflenebilir. Bu seviyenin de 

geçilmesi halinde ise trend değişimi gözlenecektir ve 1.1025 

seviyesi yeni hedef haline gelebilir. Olası kanal içi düzeltme 

hareketlerinde ise 1.0830’a kadar sarkmalar oluşabilir. 

Kısa Vade Direnç 3 1.1023

Uzun Vade Direnç 2 1.0981

PERİYOD Direnç 1 1.0944

1 Gün % Pivot 1.0902

5 Gün % Destek 1 1.0865

Aylık % Destek 2 1.0823

2016 Destek 3 1.0786

0.29

0.83

 DEĞİŞİM

0.35

0.65

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 1.0944 0.63 1.0835 1.0985 1.0891 1.1052 1.48% 55.92 19.94 1.0620 1.1484



FX MONİTÖR – USD/TRY: 3.0380 Seviyesinden Destek Bulmakta. 20.01.2016 

TCMB dünkü PPK toplantısında, beklendiği gibi, politika 

faiz göstergelerinde ve döviz enstrümanlarında herhangi 

bir değişikliğe gitmedi. Böylece, politika faizi olarak öne 

çıkan bir haftalık repo ihale faiz oranı %7,50’de; faiz 

koridoru ise %7,25-10,75’te aynı bırakılmış oldu. Toplantı 

raporunda, TCMB sadeleştirme politikasının geri plana 

çekildiği, ücret gelişmelerinin ön plana alındığı izlenimi 

edinilirken; küresel piyasadaki belirsizlikler dikkate 

alınarak gerekli görülen süre boyunca likidite 

politikasındaki sıkı duruşun korunacağı ifade edildi. Karar 

sonrası TL’de değer kayıpları gözlendi ve USDTRY bu 

sabah itibariyle 3.05 seviyesini test etmekte. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; 3.0380 seviyesinin 

üzerine yerleşen paritede alımların devamında 3.0580 ve 

3.07 dirençleri izlenebilecekken; olası aşağı yönlü 

hareketlerde 3.0240 takip edilebilir.  

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 3.0442 0.65 3.0189 3.0526 2.9832 2.8347 -4.98% 68.99 47.34 2.5609 3.1085

Kısa Vade Direnç 3 3.0767

Uzun Vade Direnç 2 3.0614

PERİYOD Direnç 1 3.0507

1 Gün % Pivot 3.0354

5 Gün % Destek 1 3.0247

Aylık % Destek 2 3.0094

2016 Destek 3 2.99874.31

 DEĞİŞİM

0.18

0.68

4.51



FX MONİTÖR – XAU/USD: 1087 Seviyesinden Aldığı Destekle Alımların İvmelendiği Görülmekte. 20.01.2016 

Küresel piyasada dün yoğun veri akışı takip edilirken, 

Altın fiyatlarında 1087 seviyesinde tutunma çabası devam 

etti. IMF'nin küresel büyüme raporunda 2016 yılında 

küresel ekonomi büyüme tahminini yüzde 3.6'dan yüzde 

3.4 revize etmesi altının güvenli liman özelliğini ön plana 

çıkması ile altına olan talebi artırıyor. Bu sabah Çin'de 

ekonomik kaygıların yeniden ön plana çıkması ve IMF'nin 

büyüme tahminini revize etmesi sonrasında sarı metale 

alımlar geldiği görülmekte. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; 1095 direncini yukarı 

yönlü geçen sarı metal 1101 seviyesini hedefleyebilir. 

Aşağı yönlü hareketlerde ise 1087 seviyesinin altında 

satış baskısı artabilir ve kısa vadeli ortalamalarına kadar 

sarkmalar gerçekleşebilir. 

Kısa Vade Direnç 3 1105.69

Uzun Vade Direnç 2 1100.18

PERİYOD Direnç 1 1093.76

1 Gün % Pivot 1088.25

5 Gün % Destek 1 1081.83

Aylık % Destek 2 1076.32

2016 Destek 3 1069.903.20

 DEĞİŞİM

0.71

0.16

1.53

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 1094.29 0.09 1071.56 1097.45 1082.32 1033.52 -4.51% 55.60 16.04 1039.34 1227.71



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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