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TÜRKİYE 
TÜİK tarafından dün 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 olduğu şeklinde yorumlanıyor. Öte yandan bugün Türk Lirası varlıklarda önemli bir volatilite 

yaratabilecek olması sebebiyle yurt içinde takip edilecek en önemli veri TCMB politika faizi olarak öne çıkıyor.  

 

EURO BÖLGESİ 
• Euro Bölgesi’nde tüketici güveni, Aralık ayında -5.9 seviyesinde sabit kalması beklenirken, -5.7 seviyesine yükseldi. 

• 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. 

GFK tüketici güveni ise Ocak ayı için 9.4 puan olarak açıklandı (beklenti:9.3). 

 

ABD 
ABD’de Chicago FED Ulusal Aktivite Endeksi, artış beklentilerin aksine -0.30 seviyesine geriledi (önceki: -0.04). 

 

ASYA/PASİFİK 
Çin hükümetinin, büyümenin sürdürülebilir bir seviyede tutulabilmesi için daha esnek bir para politikası ve daha güçlü bir mali politikanın sürdürülmesi gerekltiğini 

vurgulaması, piyasalarda teşvik beklentilerinin canlanmasına neden oldu. Açıklamaların ardından Çin Yuan’ı deniz aşırı işlemlerde son bir haftanın en güçlü artışını 

kaydederken, Yeni Zelanda ve Avustralya Doları ile Endoneyza Rupi’sinde sert yükselişler gerçekleşti. 

 

EMTİA 
Bugün açıklanacak olan ABD API petrol stokları verisi için artış beklentisi 1 milyon varilken, petrol fiyatlarında dün görülen değer kayıplarının bir miktar telafi edildiği 

gözlenmekte ve Brent petrol ile WTI ham petrol arasındaki fiyat farkının da neredeyse kapandığı göze çarpıyor. Altın tarafına baktığımızda ise, FED sonrası pozitif bir 

seyir izleyen değerli metalin bu sabah itibariyle Dolar Endeksi’ndeki toparlanmayla birlikte bir miktar zayıfladığı görülüyor. 

TSİ Ülke Dönem Önem Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

14:00 Aralık TCMB Gösterge Faiz Oranı %8,00 %7,50

15:30 3.Çeyrek GSYH(Final) %1,9 %2,1

15:30 3.Çeyrek Çek.Kişisel Tük. Harcamaları Endeksi  ─ %1,3

15:30 3.Çeyrek Kişisel Tüketim %2,9 %3,0

17:00 Kasım 2.El Konut Satışları 5,34MLN 5,36MLN

23:45 Kasım Dış Ticaret Dengesi(NZD) -810MLN -963MLN

Günlük Veri Takvimi



FX MONİTÖR – EUR/USD: 1.09 Üzerinde Yukarı Yönlü Seyir Sürebilir. 22.12.2015 

Almanya’da beklentileri karşılayamayan ÜFE verisine 

karşın; ABD tarafında beklentilerin altında kalan Chicago 

FED Ulusal Aktivite Endeksi’nde bir düşüş görülmesi ve 

Euro Bölgesi tüketici güvenindeki artışla beraber parite 

1.09’un üzerine çıktı. Bu sabah vakti de Almanya GFK 

tüketici güveninin de beklentileri aşmasının ardından 

parite pozitif seyrini devam ettirmekte. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; 1.0800 seviyesinden 

toparlanma gösteren parite için, yukarı yönlü hareketin 

devamında 1.0960 ve 1.1000 dirençleri takip edilebilir. 

Parite 1.1080 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlamadığı 

sürece, düşüş trendinin etkisinde seyrini sürdürmek 

isteyebilecekken;  yönünü aşağı çevirmesi durumunda ise 

1.0850 ve 1.0820 kademeleri önemlidir. Bu seviyelerin 

altında kalıcılık sağlanması durumunda 1.0780 desteği 

aşağı yönde hedeflenebilir.  



FX MONİTÖR – USD/TRY:Düşüş Kanalı Alt Bandından Destek Bulmakta. 22.12.2015 

  

Dolar kuru, geçtiğimiz hafta Fed'in faiz artırım kararı 

ardından 2.9685 seviyesinden başlattığı geri 

çekilmelerini  2.9036 seviyesine kadar sürdürerek haftayı 

kapatmıştı. Dün yurt içi tüketici güven endeksinin 

beklentilerin altında kalmasının da etkisiyle bir miktar 

yükseldi. Yeni haftada pariteyi etkileyecek veri akışının 

bulunmaması ve TCMB faiz toplantısı öncesi bekleyişte 

olan yatrımcının da etkisiyle yatay seyrini koruyan 

kur,  2.90 – 2.92 arasında hareket etmekte.  

  

Teknik olarak incelendiğinde; 2.90 – 2.92 arasında 

oluşan sıkışmanın faiz kararıyla dağılacağı beklenebilir. 

Satış baskısının devam etmesi durumunda 2.8960 ve 

2.8880 destek seviyelerine geri çekilmeller gözlenebilir. 

Olası yukarı yönlü fiyatlamanın oluşması halinde, 2.9190 

ve 2.9260 direnç seviyeleri test edilmek istenebilir.  



FX MONİTÖR – XAU/USD: 20 Günlük Ortalamasından Aldığı Destekle Yükselişte. 22.12.2015 

Tepki alımlarıyla 1063 seviyesinden 1070’in üzerine çıkan 

sarı metal, ABD tarafından Chicago FED Ulusal Aktivite 

Endeksi’nin düşmesinin de etkisiyle çıkışını artırdı ve 

1080 seviyelerini de aştı. FED Başkanı Janet Yellen'in 

2016 yılında faiz artışının kademeli olarak devam 

edeceğini bildirmesi bundan sonraki süreçte verilerin ve 

Fed yetkililerinin söylemleri ilgili faiz artışının 

zamanlaması açısından yol gösterici olacak ve dolayısıyla 

ani fiyat değişikliklerinin yaşanmasına neden olabilir. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; 1047 seviyesinden 

toparlanma gösteren Altın, Aralık ayı başında başlattığı 

düşüş kanalının üst bant seviyesi olan 1075 seviyesinin 

aşılmasıyla yönünü yukarı çevirdi. Yükselişlerin devam 

etmesi durumunda 1085 ve 1092 direnç seviyelerini test 

edilmek istenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1063 ve 

1054 destek seviyeleri takip edilebilir. 

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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