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TÜRKİYE 
Haftanın ilk işlem gününde, Dolar Endeksi’ndeki yükselişin Türk Lirası varlıklarda satış baskısı yarattığı görüldü. Güne 2.8305 seviyesinde başlayan USDTRY 

paritesi, kapanışını 2.8501 düzeyinden yaparken, 2 ve 10 yıllık gösterge tahvil faizlerinde 8’er baz puanlık artış meydana geldi. 

 

ABD/KANADA 
• FED’in Aralık ayı toplantısında faiz artırım kararı alabileceğine yönelik beklentilerin artmasıyla birlikte Dolar Endeksi dün 100 seviyesini test etti.  

• ABD’de ikinci el konut satışları Ekim ayında piyasa tahminlerinin hafif altında 5.36 milyonluk bir artış kaydederken, Markit İmalat PMI Endeksi 52.6 puana 

gerileyerek 2013’ten bu yana en düşük seviyesini gördü. Endeks’in 50 eşik değerinin üzerinde olmasının, ekonomik büyümeyi destekleyici olarak 

yorumlanması sebebiyle veri, genel hatlarıyla olumlu bir görünüme işaret etmekte. 

 

EURO BÖLGESİ 
• Euro Bölgesi ve Almanya’da dünün öne çıkan verileri PMI rakamları oldu.  İmalat ve hizmet PMI verileri Kasım ayında piyasa tahminlerinin üzerinde bir 

artış kaydetse de, Dolar Endeksi’ndeki sert yükseliş EURUSD paritesini 1.0593 seviyesine kadar geri çekti.  

• Almanya’da GSYH üçüncü çeyrek te piyasa tahminlerine paralel olarak %0.3 oranında büyüme kaydederken, yıllık büyüme %1.7 olarak açıklandı. 

 

ASYA/PASİFİK 
Japonya’da Markit İmalat PMI 52.8 olarak açıklandı (önceki: 52.4). Veri sonrası Japon Yeni’nin Dolar’a karşı değer kazandığı görüldü. 
 

EMTİA 
Dolar Endeksi’ndeki güçlenme sonrası Bloomberg Emtia Endeksi,  Haziran 1999’dan bu yana en düşük seviyesini gördü. Altın 1070 doların altına sarkarken, 

Brent petrol 43.55 dolara kadar geri çekildikten sonra, Suudi Arabistan’dan petrol fiyatlarını stabilize etmek adına gereken tüm adımların atılacağına yönelik 

açıklamaların gelmesiyle birlikte tepki yükselişini dördüncü güne taşıdı.  

TSİ Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

11:00 Kasım IFO Güven Endeksi 108,2 108,2

14:00 Kasım TCMB Haftalık Repo Gösterge Faiz Oranı %7,50 7.50%

14:30 Kasım Kapasite Kullanım Oranı - 75.5%

14:30 Kasım Reel Kesim Güven Endeksi - 100,5

15:30 3.Çeyrek GSYH(2.Tahmin) 2.0% 1.5%

17:00 Kasım Tüketici Harcamaları Endeksi 99,2 97,6

17:00 Kasım Richmond FED İmalat Endeksi 0.0% -100.0%

17:30  → Avrupa Merkez Bankası(ECB) üyesi MerschFrankfurt'ta konuşma yapacak. 

Günlük Veri Takvimi



FX MONİTÖR – EUR/USD: 1.0635’in Üzerinde Tutunmakta. 24.11.2015 

Dün hem Almanya, hem de Euro Bölgesi’nde PMI verileri 

beklentilerin üzerinde gelirken bu sabah Almanya büyüme 

verisi de beklentiler dahilinde geldi. ABD tarafında ise 

Chicago FED Ulusal Aktivite Endeksi, PMI verileri ve ikinci 

el konut satışlarından hiçbiri beklentileri karşılayamadı. 

Fakat FED'in faiz artıracağına yönelik beklentilerin %74 

(Bloomberg Konsensüs)’lere ulaşması, Dolar Endeksi’nin 

100 seviyesine kadar yükselmiş olması ve Avrupa Merkez 

Bankası’nın parasal genişlemeyi artırmak adına Aralık 

ayına işaret etmiş olması, EURUSD paritesindeki 

yükselişlerin satış fırsatı olarak sınırlı kalmasına neden 

olmakta.  

  

Teknik olarak incelendiğinde; paritede satış baskısının 

devam etmesi durumunda 1.0590 ve 1.0570 destek 

seviyelerine geri çekilmeler görülebilecekken; 1,0645 

direncinin yukarı yönlü kırılması halinde ise 1,0680 

seviyesi izlenebilir.  



FX MONİTÖR – USD/TRY: 2.8240 Desteğinden Tepki Alımları Gelmekte. 24.11.2015 

Piyasa, bu hafta açıklanması beklenen yeni kabineye 

odaklanmış durumda iken, Merkez Bankası’ndan bugün 

herhangi bir faiz adımı gelmesi beklenmemekte. Kurdaki 

dalgalı seyre rağmen genel görünüm itibariyle yurt içi 

piyasalardaki olumlu seyir sürmekte. Tahvil ve CDS 

cephesinde iyimser gidişat devam ederken, TL üzerindeki 

değerli görünümün de devam ettiği gözlemlenmekte. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; 2,85 seviyesi altında 

hareket eden USDTRY paritesinde, 2,84 desteği üzerinde 

kalıcı olunması halinde 2,8550 seviyesine doğru yükselişler 

gözlemlenebilir. Ancak, paritenin kısa vadeli düşüş kanalının 

üst sınırına denk gelen bu direnci aşamaması, yükselişlerin 

satış fırsatı olarak sınırlı kalmasına yol açabilir. 2,84 

desteğinin aşağı yönlü kırılması halinde 2,8255 

izlenebilecekken; 2,86 direncinin yukarı yönlü kırılması 

halinde ise 2,8750 güçlü direnç olarak takip edilebilir.   
 
  
 



FX MONİTÖR – XAU/USD: Düşüş Kanalı Üst Bandına Yönelmekte. 24.11.2015 

Piyasaların faiz artışına yönelik beklentisinden destek bulan 

Dolar Endeksi, 100 seviyesini test ederek, 2003 yılından bu 

yana en yükseğine ulaşmış durumda. Bu seviyelerdeki Dolar 

Endeksi, sarı metaldeki baskıyı artırsa da,  ABD’den 

beklentileri karşılayamayan PMI, Chicago Ulusal Endeksi ve 

ikinci el konut satışlarının da etkisiyle bugün 1070 

seviyesinin üzerine çıkmış durumda. 2013 yılının Haziran 

ayından bu yana sürdürdüğü düşüş kanalının alt sınırında 

hareket altın fiyatlarının mevcut seviyelerdeki seyri, orta - 

uzun vadeli gidişat açısından oldukça önemli. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; Dolar’daki yükseliş ve 

piyasalardaki FED fiyatlaması ile birlikte 1080 seviyesinin 

altındaki seyrini sürdüren Altın, düşüş kanalının üst bandına 

doğru bir miktar yükselmekte. 1075 - 1069 seviyeleri 

arasında hareket etmekte olan sarı metal, 1075 direncinin 

yukarı yönlü kırılması halinde 1078 ve 1080 seviyelerini 

izleyebilecekken; 1068 desteğinin aşağı yönlü kırılması 

halinde ise 1064 desteği takip edilebilir. 



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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