
FX MONİTÖR  23.11.2015 

TÜRKİYE 
• 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. 

• Cuma günü açıklanan TCMB beklenti anketine göre 2015 yıl sonu TÜFE beklentisi %8.36 olarak açıklanırken, aynı yıl sonu için büyüme tahmini %2.9’dan %3.0 

seviyesine revize edildi. Türk Lirası ise haftayı Dolar karşısında %1.92 değer kazancıyla kapattı. 

 

ABD/KANADA 
• Haftanın son işlem gününde ABD tarafında önemli bir veri akışı bulunmazken, FED başkanlarının yaptğı konuşmalar öne çıktı. San Francisco FED Başkanı John 

Williams, ABD ekonomisinden cesaret verici dataların gelmeye devam etmesi halinde Aralık ayında faiz artırımı için uygun bir durumun var olduğunu ifade etti. 

New York FED Başkanı  William Dudley ise , FED'in ekonomide faiz artırımı için yakın zamanda yeterli iyileşme görmesini beklediğini belirttiği konuşmasında 

FED’in faiz artırım zamanlaması konusunda spesifik bir tarihe değinmedi.  

• Dolar Endeksi ise ABD ekonomisindeki toparlanma algısının güçlenmesi ve ECB Başkanı Draghi’nin Cuma günü yaptığı ‘güvercin’ açıklamalar sonrası bugün en 

yüksek 99.98 seviyesini test etti. 

•  Kanada’da tüketici fiyatları, bir önceki ayda meydana gelen -%0.2’lik daralmadan sonra %0.1 artış göstererek yıllık bazda %1.0 seviyesini korudu. 

 

EURO BÖLGESİ 
• 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. 

• Euro Bölgesi tüketici güveni Kasım ayında piyasa tahminlerinden daha yüksek bir toparlanma göstererek -7.7’den -6.0 seviyesine yükseldi. 

 

ASYA / PASİFİK 
Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Çin’in kredi notunu AA-/A-1+ ve not görünümünü ‘durağan’ olarak teyit etti. S&P, görünümün 'durağan' olarak belirlenmesinde 

Çin'in ekonomide yeniden dengelenme konusunda gelecek 2-3 yılda ciddi ilerleme sağlayacağı beklentisinin etkili olduğunu vurgularken, yıllık büyümenin en az 2018 

yılına kadar %6 veya daha yüksek bir oranda gerçekleşeceğini öngördü. 

 

EMTİA 
Dolar Endeksi’ndeki sert  yükseliş emtia fiyatlarındaki aşağı yönlü baskıyı güçlendirmeye devam etmekte. Altın fiyatları yeniden 1071 seviyesine çekilirken Brent 

petrol 44 dolar’ın altına sarkmış durumda. 

TSİ Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

10:30 Kasım İmalat Sektörü PMI(Flaş) 52,0 52,1

10:30 Kasım Hizmet Sektörü PMI(Flaş) 54,4 54,5

11:00 Kasım Markit İmalat Sektörü PMI(Flaş) 52,3 52,3

11:00 Kasım Markit Hizmet Sektörü PMI(Flaş) 54,1 54,1

15:30 Ekim Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi - -0,37

16:45 Kasım Markit İmalat Sektörü PMI 54,0 54,1

17:00 Ekim 2.El Konut Satışları 5.40MLN 5,55MLN

17:30  → Avrupa Merkez Bankası(ECB) üyesi Lautenschlaeger Münih'te konuşma yapacak. 

Veri Takvimi



FX MONİTÖR – EUR/USD: 1.0635 altında satış baskısı artmakta. 23.11.2015 

Geride bıraktığımız haftayı düşüşle kapatan EURUSD paritesi, 

hareketli bir hafta geçirdi. Hafta içerisinde açıklanan FED 

tutanakları ve haftanın son işlem günü gerçekleşen Avrupa 

Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin açıklamaları paritede sert 

hareketlerin yaşanmasına neden oldu. FED tutanakları 

sonrasında sert alım baskılarına maruz kalarak kısa vadeli 

düşüş kanalını yukarı yönlü kıran EURUSD paritesi, Draghi’nin, 

hedefe ulaşmada yeterli olmadıklarına karar verirlerse, 

enflasyonu mümkün olan en hızlı şekilde artırmak için ECB’nin 

yapılması gerekenleri yapacağını açıklaması sonrasında 

kazançlarının büyük bir kısmını geri verdi. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; paritenin 1,0630 seviyesinde 

bulunan desteğin altında fiyatlandığı görülüyor. Parite bu 

seviye üzerinde tutunmakta başarısız kalırsa 1,0520 seviyesine 

kadar geri çekilme görülebilir. Buna karşın paritenin 1,07 

seviyesine doğru sınırlı atak yapması paritenin kısa süreli olsa 

da toparlanmasına işaret edebilir. 



FX MONİTÖR – USD/TRY: 2.8240’tan destek gördü. 23.11.2015 

Geçtiğimiz hafta açıklanan FED tutanakları sonrasında 

piyasalarda gözlemlenen olumlu hava, gelişmekte olan ülke 

piyasaları üzerinde de etkili oldu. Gelişmekte olan ülke para 

birimlerinde Dolar karşısında primlenmeler gözlemlenirken, 

haftanın son günü Kasım ayı yurtiçi tüketici güveninin de 

2009’dan bu yana en yüksek oranda gelmesiyle, TL'nin de 

iyimser görünümünü koruduğu söylenebilir. Bazı yatırım 

bankalarının 2016 raporlarında gelişmekte olan ülke 

piyasalarına yönelik umut verici yorumlarda bulunmuş 

olmaları da bu iyimser tablo üzerinde etkili oldu. Dışarıdaki bu 

olumlu havanın yanında ise yurt içi piyasalarda hükümet 

cephesinden gelecek olan açıklamaları beklemeye devam 

etmekte.  

  

Teknik olarak incelendiğinde; paritede satışların devam 

ettiğini görüyoruz. 2,8280 desteğinin altında önce 2,8100 ve 

arkasından 2,8000 test edilebilir. Yukarıda ise 2,8430'un 

üzerinde sert alımlar gelebilir. 2,8430'un kırılmasıyla 2,8570 

seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. 



FX MONİTÖR – XAU/USD: Aşırı satıcılı seyir sürmekte. 23.11.2015 

Hafta sonu Berkeley Üniversitesi'nde bir konuşma yapan New 

York FED Başkanı William Dudley ile San Francisco FED 

Başkanı John Williams’ın ABD ekonomisine ilişkin verilerin 

hayal kırıklığı yaratmaması halinde FED'in Aralık ayında 

yapılacak FOMC toplantısında faiz artırması için güçlü bir 

zemin gördüklerini açıklamalarının ardından piyasalarda 

tekrar FED'in faiz artıracağına yönelik beklentiler zirve yaptı. 

Dolar Endeksi’nin 100 seviyesini test ettiği görülürken, sarı 

metal üzerindeki fiyatlamaların tamamen FED odaklı olduğu 

gözlemlenmekte.  

  

Teknik olarak incelendiğinde; Dolardaki yükseliş ve 

piyasalardaki FED fiyatlaması ile birlikte 1080 seviyesinin 

altındaki seyrini sürdüren Altın, uzun vadeli grafiğinin alt 

sınırında hareket etmeye devam etmekte. 1077 direncinin 

altında kalındığı sürece satış baskısının devamı beklenebilir 

ve bu kapsamda 1061 desteği önemli olabilir. 1077 direncinin 

kırılması durumunda ise 1087 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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