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TÜRKİYE 
• Geçtiğimiz Cuma açıklanan TCMB beklenti anketine göre 2015 yıl sonu TÜFE tahmini %8.36’dan %8.53’e revize edilirken; yıl sonu büyüme beklentisi de 

%2.95’ten %3.22’ye yükseldi. Öte yandan Türk Lirası, FED faiz artırımının gerçekleştiği 14 Aralık haftasında %2.49 primlenerek Dolar’a karşı en fazla değer 

kazanan gelişmekte olan ülke para birimi oldu. 

• TÜİK tarafından bu sabah açıklanan Tüketici Güven Endeksi, Aralık ayında bir önceki aya göre %4,6 oranında azalarak 77.15 düzeyinden , 73.58’e geriledi. 

Endeks’in 100 eşik değerinin altında seyretmesi tüketici beklentilerinin olumsuz olduğuna işaret etmekte. 

 

EURO BÖLGESİ 
Almanya’da üretici fiyatları Kasım ayında %0.2 azalış kaydederken,  yıllık bazda da %2.5 azalarak 2010 yılı Şubat ayından bu yana en yüksek düşüşünü gösterdi. 

Ancak EURUSD paritesinde primlenmenin veri sonrasında da sürdüğü görüldü. 

 

ABD 
ABD’de Markit hizmet sektörü PMI Aralık ayında 56.1’den 53.7’ye gerileyerek beklentilerin üzerinde bir düşüş gösterdi.  

 

ASYA/PASİFİK 
• Japonya’da Tüm Sanayi Aktivite Endeksi, Ekim ayında bir önceki %0.2’lik daralmadan sonra %1 oranında artış göstererek beklentileri geride bıraktı.  

•  Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Güney Kore'nin kredi notunu bir kademe yukarı çekerek Aa3'ten 'Aa2'ye yükseltti. 

 

EMTİA 
ABD petrol sondaj kuyusu sayısının dört haftalık düşüşün ardından 17 adet artarak 541’e ulaşması ve üreticilerin pazar payını kaybetmemek adına arz fazlasını 

sürdürmeye devam etmesi petrol fiyatlarını on bir yılın en düşük seviyesini test etmesine neden oldu. Öte yandan FED’in bundan sonraki faiz artırımlarını verilerin 

seyrine bağlı olarak kademeli şekilde gerçekleştireceğine yönelik beklentilerin de desteğiyle Altın fiyatlarının yeniden 1070 dolar seviyelerine yükselidiği görülmekte. 

 

TSİ Ülke Dönem Önem Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

15:30 Kasım Chicago FED Ulusal Aktivite Endeksi  ─ -0,04

17:00 Aralık Tüketici Güveni -5,8 -5,9

Günlük Ekonomik Takvim



FX MONİTÖR – EUR/USD: 1.09 Altında Kalınması Halinde Aşağı Yönlü Seyir Sürebilir. 21.12.2015 

Hem Euro Bölgesinde hem de ABD cephesinde açıklanan 

veri akışının fiyat hareketinde sınırlı kaldığı EUR/USD 

paritesi, 1.08 bölgesinde dengelenmeye devam ediyor. 

Geçtiğimiz hafta 1.10 seviyelerine kadar yükselen parite, 

bu seviyenin üzerinde tutunmakta başarısız kaldı. Sabah 

vakti açıklanan ÜFE verisi ise aylık bazda beklentiyi 

karşılayamadı. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; 1.0830’un altında kapanış 

göstermeyen parite, yukarı yönlü fiyatlamanın devam 

etmesi durumunda 1.0910 ve 1.0960 direnç seviyeleri test 

edilebilir. Satış baskısının oluşması durumunda ise, 

1.0830’un altına inilirse, 1.0760 destek seviyesine geri 

çekilmeler gözlenebilir. Parite 1.1080 seviyesi üzerinde 

fiyatlanarak kalıcılık sağlamadığı sürece, düşüş trendinin 

etkisinde seyrini sürdürebilir. 



FX MONİTÖR – USD/TRY: 20 Günlük Ortalamasından Direnç Görmekte. 21.12.2015 

Cuma günü TCMB’nin yayımladığı beklenti anketine göre 

katılımcıların 2015 yıl sonu büyüme beklentisi %3'ten 

%3,2'ye yükselirken; 2015 yıl sonu enflasyon beklentisi de 

%8,53'e çıkarıldı. 5 gündür düşüşünü devam ettiren Dolar 

kuru, yeni haftaya yarın açıklanacak TCMB'nin Para 

Politikası Kurulu toplantısının fiyatlanmasıyla başladı. FED'in 

faiz artırmasının ardından gelişen ülkeler para birimleri 

sıralamasında TL, PPK'dan faiz artırımı geleceği beklentisiyle 

en çok kazandıran para birimi olurken, diğer yandan da yarın 

ki toplantıda beklentilere istinaden bir faiz artırımı olmaması 

durumunda kurda sert yükselişler görülebilir.  

 

Teknik olarak incelendiğinde; kurda satış baskısının devam 

etmesi durumunda 50 günlük ortalamasının bulunduğu 

2.8980 ve 2.8890 seviyeleri takip edilmelidir. Bu seviyelerin 

altında kalıcılık sağlanması halinde 2.8680 desteği aşağı 

yönde hedeflenebilir. 2.9150 seviyesinin üzerinde kalınması 

durumunda 2.9240 ve 2.9380 dirençlerinin çalışması 

beklenebilir. 



FX MONİTÖR – XAU/USD:1065 Desteğinde Tutunmakta. 21.12.2015 

Geçtiğimiz hafta 1080 seviyelerini zorlayan altın defalarca 

deneme yapmasına rağmen, başarılı olamayıp düşüş 

kanalı üst bandından geri çekilme göstermişti. Şimdi ise 

alçalan trend 1075 seviyesinden geçiyor. Bu noktayı 

kıramaması durumunda Ons Altında dönüş yeri olabilir.  

CFTC'nin yayınladığı haftalık vadeli kontrat pozisyonları 

raporuna göre; Ons Altın’da önceki hafta da alım/uzun 

pozisyonların azaltıldığı görülüyor. Buna göre sarı 

metalde henüz talep canlanması göremezken, bu da sarı 

metalin temel kısmını zayıf bırakıyor.  

 

Altın yukarı yönlü fiyatlamasına devam eder ve 1073 

seviyesi üzerinde kalıcılık sağlarsa 1080 direncini test 

etmek isteyebilir. Satış baskısının oluşması durumunda 

ise 1058 ve 1050 destek seviyelerine geri çekilmeler 

gösterebilir. 

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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