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TÜRKİYE 
• FED tutanakları sonrası küresel piyasalarda görülen olumlu seyir Türk Lirası varlıklara da pozitif yansıdı. USDTRY paritesi düşüşünü üçüncü güne 

taşırken, 10 yıllık gösterge tahvil faizi günü 12 baz puan düşüşle 9.89 seviyesinde tamamladı. 

• TÜİK/Tüketici Güven Endeksi Kasım ayında %22.9 artışla 77.45 seviyesine yükseldi. Verideki yükseliş tüketici güveninde güçlü bir iyileşme anlamına 

gelse de verinin 100 eşik değerinin altında bulunmaya devam ediyor olması tüketici güveninin tam anlamıyla sağlanamadığına işaret etmekte. 

 

ABD 
• ABD’de haftalık işsizlik başvuruları 14 Kasım ile biten haftada 5000 azalarak 271 bin seviyesinde açıklandı ve 40 yılın en düşük seviyesi yakınındaki 

seyrini sürdürdü. Bununla birlikte Philadelphia FED İş Koşulları Endeksi de beklentilerin üzerinde bir iyileşme kaydederek -4.5’ten 1.9’a yükseldi. Veriler 

genel hatlarıyla olumlu bir görünüm çizse de FED tutanakları sonrası global para piyasalarındaki Dolar’a karşı sert yükseliş hareketini engelleyemedi. 

Dolar günü majör ve gelişmekte olan para birimlerinin neredeyse tamamı karşısında değer kaybıyla kapattı. 

• Cleveland FED Başkanı Loretta Mester, dün yaptığı konuşmasında enflasyonun %2 hedef seviyesine ulaşacağına dair güvenini dile getirirken, iş gücü 

piyasasının da tam istihdam seviyesine yakın seyrettiğini ifade etti. FED Başkan yardımcısı Stanley Fischer ise, faiz artırımının zamanlaması konusunda 

henüz kesin bir kararın alınmadığını belirttiği konuşmasında, FED ‘in global piyasaları olumsuz etkilememek adına temkinli bir tavır sergilediğini belirtti. 

 

EURO BÖLGESİ 
• Avrupa Merkez Bankası (ECB)’nin Ekim ayında yaptığı Yönetim Konseyi toplantısına ait tutanaklar dün açıklandı. Tutanaklara göre; konsey üyeleri, düşük 

emtia fiyatlarının çekirdek enflasyona hızlı ve güçlü şekilde yansımasından rahatsızlık duymakta  ve bu sebeple manşet enflasyonun %2 seviyesine doğru 

ilermelesinin zaman alabilecek olması sebebiyle varlık alım miktarında ayarlama veya mevduat faizinin indirilmesi gibi seçenekleri değerlendirmekte. ECB 

Başkanı Draghi de bu sabah yaptığı açıklamada Aralık ayında yapılcak olan toplantıda enflasyondaki aşağı yönlü baskının giderilmesi için başta varlık 

alım programını genişletmek üzere bütün çözümlerin değerlendirileceğini belirtti. 

• Almanya’da üretici fiyatları piyasa beklentisinin üzerinde bir daralma göstererek -%0.4 oranında açıklandı. 

 

EMTİA 
FED tutanakları sonrası emtia fiyatlarında meydana gelen toparlanma yerini bugün bir miktar yavaşlamaya bırakmış durumda. Altın 1180-1186 aralığında 

dalgalanırken, Brent ve WTI ham petrol 44 dolar üzerinde seyretmekte. 

 

Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

14:30 Kasım TCMB Beklenti Anketi-Yıl Sonu TÜFE  ▪ %8,25

15:30 Ekim Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık)  ▪ -%0,2

17:00 Kasım Tüketici Güven Endeksi(Öncü) -7,4 -7,7

Ekonomik Veri Takvimi



FX MONİTÖR – EUR/USD: Düşüş kanalı üst bandından direnç görmekte. 20.11.2015 

Dün sabah beklentilerin üzerinde gelen Euro Bölgesi cari 

işlemler dengesi ve akşam üzeri ABD tarafından 

beklentileri bir miktar üzerinde gelen işsizlik 

başvurularının ardından parite 1.0760’a kadar yükseldi. 

Bu sabah itibariyle Almanya ÜFE verisi de beklentilerin 

altında kalınca paritede işlemler 1.07’nin altından 

geçmekte. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; Düşüş kanalı üst 

bandından gördüğü dirençle 1.07’nin de altına sarkan 

parite, 1,0645 desteğini hedeflemektedir. Olası tepki 

alımlarında ise 1.0720 takip edilebilir. 



FX MONİTÖR – USD/TRY: 2.84’ün  üzerinde tutunmakta. 20.11.2015 

Aralık'ta faiz artırılması ihtimalini daha da güçlendiren 

FED tutanakları sonrasında küresel piyasalarda iyimser 

bir havanın hakim olduğu görülmekte. Piyasa, Aralık 

ayında gelecek olan bir faiz artırımına kendisini 

hazırlamakta. Yurt içi tarafta ise yeni kabineye yönelik 

iyimser beklentiler, Türkiye piyasalarının diğer 

piyasalardan olumlu ayrışmasını sağlamakta.  

  

Teknik olarak incelendiğinde; Dün, gün içerisinde 

2,83'lü seviyelere kadar gerileyen USDTRY paritesi, 

sabah saatleri itibariyle 2,84 desteği üzerinde 

tutunmaya çalışmakta. 2.8’ün üzerinde tutunması 

halinde 2,86 direnci izlenebilir. Olası düşüşlerde ise 

2,8250 desteği takip edilebilir. 



FX MONİTÖR – XAU/USD: 1085 direncini aşmakta zorlanmakta! 20.11.2015 

Dün, kısa vadeli düşüş kanalını yukarı yönlü kırması 

sonrasında sert alım baskılarına maruz kalarak 1080 

seviyesinin üzerine çıkan Altın fiyatları, bu sabah 

saatleri itibariyle görece güçlü görünümünü 

sürdürmekte. FED tutanakları sonrasında piyasada 

gözlemlenen rahatlatmanın etkisiyle satış baskılarından 

kurtulan Altın, 10834 direncine kadar yükselmiş 

durumda. Fakat sarı metal, 1084 direncini aşamazsa 

mevcut seviyelerden kısa vadeli bir düzeltme yapabilir. 

1084 direncinin yukarı yönlü kırılması halinde 1087 

direnci izlenebilecekken; 1080 desteğinin aşağı yönlü 

kırılması halinde ise 1078 destek seviyesi hedeflenebilir. 



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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