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TÜRKİYE 
TCMB Para Politikası Kurulu dün gerçekleştirdiği toplantıda, politika faizini %7.50 seviyesinde sabit bıraktı. Gecelik borçlanma ve marjinal fonlama faizlerinde de 

değişikliğe gitmeyen TCMB, global piyasalardaki belirsizlikler ve enerji fiyatlarındaki oyanaklıklar dikkate alınarak gerekli görülen süre boyunca temkinli duruşun 

korunacağı sinyalini verdi. Veri sonrası USDTRY partiesi 2.95’i test ederken,  2 yıllık gösterge tahvil faizi 23 baz puan yükselerek 11.08 seviyesine ulaştı.  

 

EURO BÖLGESİ 

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

 

ABD 
FED faiz artırımı sonrası ABD kanadından gelen ilk nihai büyüme verisi dün açıklandı. ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte %2 büyüyerek %1.9 olan piyasa tahminlerini 

geride bıraktı. Öte yandan kişisel tüketim verisinin de %3 ile beklentilerin üzerinde bir artış göstermesi tüketim kalemindeki ilerlemeye yönelik pozitif gidişatı destekledi. 

Ancak ikinci el konut satışları Kasım’da %10.5 azalarak son 19 ayın en düşük seviyesine geriledi. 

 

ASYA/PASİFİK 
Yeni Zelanda’da Kasım ayı dış ticaret dengesi beklentilerin altında 779 milyon NZD açık verdi. Verinin ardından NZDUSD paritesinde yukarı yönlü hareketler görüldü. 

 

EMTİA 
Dün ABD’den gelen pozitif büyüme ve kişisel tüketim harcamaları verilerinin ardından 35.98 dolar ile 11 yılın en düşük seviyesini yeniden test eden petrol fiyatları, API 

petrol stoklarının1 milyon varillik artış beklentisine karşın 3.6 milyon varil azalış göstermesi sonrası toparlandı. Aynı şekilde veri sonrası Altın fiyatlarında da meydana 

gelen düşüş, bugün bir miktar tepki alımlarıyla karşılanmakta. 

 

TSİ Ülke Dönem Önem Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

11:30 3.Çeyrek GSYH(Final) %0,5 %0,5

15:30 Ekim Perakende Satışlar(Aylık)  ─ -%0,5

15:30 Kasım Kişisel Gelirler(Aylık) %0,2 %0,4

15:30 Kasım Kişisel Tüketim(Aylık) %0,3 %0,1

15:30 Kasım Dayanıklı Mal Siparişleri(Aylık) -%0,2 %2,9

15:30 Ekim GSYH  ─ -%0,5

17:00 Kasım Yeni Konut Satışları 505BİN 495BİN

17:00 Aralık/2 Michigan Tüketici Güven Endeksi 92,0 91,8

12:00 → OPEC Dünya Petrol Görünümü 2015 raporu açıklanacak 

TCMB, banka ekonomist ve analistleriyle bilgilendirme sunumu yapacak.

Günlük Veri Takvimi



FX MONİTÖR – EUR/USD: Kısa Vadeli Hareketlerinin Üzerinde Hareket Etmekte. 23.12.2015 

Dün Almanya’da GFK tüketici güven endeksinin 

beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından yükselişine 

devam eden parite, ABD'de açıklanan büyüme verisinin 

beklentilerin üzerinde gelmesine karşın; yükselişini 1.10 

seviyesine doğru devam ettirdi. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; 1.0800 seviyesinden 

toparlanma gösteren parite, 23.6 Fibo seviyesinden 

bulduğu destekle dün yukarı yönlü hareketini devam 

ettirdi. Gün içinde 1.0955 seviyesinden düzeltme gelen 

paritede, 1.0920 ve 1.0870 destekleri test edilebilecekken; 

kısa vadeli yükseliş kanalındaki hareketine devam etmesi 

halinde 1.0955 ve 1.10 dirençleri takip edilebilir.  



FX MONİTÖR – USD/TRY: 2.9365 Altında Aşağı Yönlü Seyir Sürebilir. 23.12.2015 

TCMB’nin faizleri sabit bırakmasıyla beraber sert yükselen 

Dolar kuru, 2.91’li seviyelerden 2.95’e doğru yöneldi. 

Kararın ardından yayımlanan açıklamada, FED'in faiz 

artırmasının ardından küresel piyasalarda oynaklıklardaki 

düşüşün kalıcı olması halinde, Ocak ayı itibariyle para 

politikasında sadeleştirme sürecinin başlatılmasının söz 

konusu olabileceği belirtildi. Dün TL, gelişmekte olan para 

birimlerinin arasında en çok değer kaybeden para birimi 

oldu ve negatif ayrıştı. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; dün 2.95’e doğru ivmeli 

bir yükseliş görülen Dolar kurunda, bugün gelişmekte olan 

para birimlerine paralel bir geri çekilme yaşanmakta ve 

2.9360 desteği de aşağı yönlü geçilerek gerileme hareketi 

devam etmekte. Hareketin devamında 2.9150 ve 2.90 

destekleri hedeflenebilecekken; olası yukarı yönlü 

hareketlerde 2.9440 takip edilebilir. 



FX MONİTÖR – XAU/USD: 20 Günlük Ortalamasının Üzerinde Yükseliş Denemeleri Sürmekte. 23.12.2015 

2 günlük sert yükselişini sonlandıran Altın, dün ABD’den 

beklentilerin üzerinde gelen kişisel tüketim harcamaları, 

çeyreklik çekirdek büyüme deflatörü ve en önemlisi 

büyüme verisinin %2 seviyesinde gerçekleşmesinin 

ardından 1070 seviyesine kadar sarktı. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; 1047 seviyesinden 

toparlanma gösteren Altın, 2 günlük ivmeli hareketiyle 

kısa vadeli düşüş kanalının üst bant seviyesi olan 1075 

seviyesinin aşmış ve 1081 seviyesine kadar yükselmişti. 

Fakat dün 1078 seviyesinden gördüğü dirençle, 1071 

seviyesine kadar geriledi. Yükselişlerin devam etmesi 

durumunda 1085 ve 1092 direnç seviyeleri test 

edilebilecekken; olası geri çekilmelerde ise 20 mgünlük 

ortalamasının bulunduğu 1068 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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