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TÜRKİYE 
TCMB Başkanı Erdem Başçı, Salı günü gerçekleştirilen PPK faiz kararı toplantısının ardından dün, banka ekonomistleriyle bir araya geldi. Ekonomistlere yaptığı 

sunumda faiz kararı toplantısındaki açıklamalardan farklı söylemlerde bulunmayan Başçı, global piyasalardaki oyanaklıkların yakından takip edildiğini yineledi. 

 

İNGİLTERE 

İngiltere ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde beklentilerin altında bir performans kaydederek yıllık bazda %2.1 oranında büyüdü. Verinin %2.3 olan 

piyasa beklentisinin altında kalması GBPUSD paritesinde hafif bir geri çekilme yaratsa da kalıcı bir etki oluşturmadı. 

 

ABD 
ABD’de dayanıklı mal siparişleri Kasım ayında %0.6’lık daralma beklentisine karşın değişim göstermese de bir önceki %2.9’luk artış verisine kıyasla zayıf bir görünüm 

sergiledi. Kişisel gelirler Kasım ayında beklentilerin hafif üzerinde bir artış kaydederken, kişisel tüketim %0.3 oranında artarak piyasa tahminlerini karşıladı. Yeni konut 

satışları 490 bin ile beklentilerin altında kalırken, Michigan Tüketici Güven Endeksi 91.8’den, 92.6’ya yükselerek  5 ayın zirvesini gördü. 

 

ASYA/PASİFİK 
Noel tatili öncesi Asya’da takip edilecek önemli bir veri akışı bulunmazken, Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kuroda’nın yaptığı açıklamalar öne çıktı. Kuroda, 

deflasyonu yenmek için gereken adımların atılacağını ve Japonya ekonomisinin %2'lik enflasyon hedefine ulaşmaya yaklaştığının altını çizerken, BOJ'un parasal 

genişleme anlamında yeni bir adım atma yönünde olmadığının da sinyallerini verdi. Açıklamaların ardından Yen’in Dolar’a karşı değer kazancını arttırdığı görüldü. 

 

EMTİA 

ABD’de haftalık bazda açıklanan DOE petrol stoklarının, piyasadaki artış beklentisine karşın 5.9 milyon varil azalış kaydetmesi petrol fiyatlarındaki 

toparlanmayı destekledi. Brent ve WTI ham petrol yeniden 37 doların üzerini test ederken, Altın’da Dolar Endeksi’ndeki zayıf seyrin de etkisiyle 1073 

dolar seviyesinde seyretmekte. 

 

TSİ Ülke Dönem Önem Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları  ─ 271BİN

Noel arifesi nedeniyle Almanya piyasaları işleme kapalıyken, ABD borsaları yarım gün işleme açık olacak. 

Günlük Veri Takvimi



FX MONİTÖR – EUR/USD: 1.09 Üzerinde Kalma Çabasında. 24.12.2015 

Hafta başlangıcında Dolar Endeksi’ndeki geri çekilmeyi en 

iyi şekilde değerlendiren parite, 1.10’a doğru yükselişini 

sürdürürken; 1.0980 seviyesinden geri çekilmekte. Dün 

ABD tarafından Michigan tüketici güven endeksi ile kişisel 

harcamalar verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesinin de 

etkisiyle parite 1.09’un da altına sarksa da bu sabah 

itibariyle tepki alımlarıyla 1.0950’ye doğru yükselişte.  

  

Teknik olarak incelendiğinde; 1,0900 seviyesinin altına 

sarktıktan sonra yükselişe geçen parite 1,0950 direncinin 

altında fiyatlanıyor. Bu seviyenin aşılması halinde alış 

yönlü işlemlerin hacim kazanabileceği paritede 1,0980-

1,1030 seviyeleri görülebilir. Geri çekilmelerde ise 1,0900-

1,0870 destekleri önem kazanmakta. 

 



FX MONİTÖR – USD/TRY: Yükseliş Kanalı Alt Bandında Tutunmakta. 24.12.2015 

Yurt içinde Merkez Bankası ekonomistler sunumu takip 

edildi. Kurdaki hareketin çekirdek enflasyon eğilimindeki 

iyileşmeyi geciktirdiği söyleyen MB, dış ticaretteki olumlu 

gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari 

dengedeki iyileşmeyi desteklediğini ifade etti. PPK’nın 

faizlerde bir değişiklik yapmayışının sebeplerinden biri 

olarak da S&P 500 endeks opsiyonlarındaki oynaklığı 

ölçen VIX endeksi ile ABD tahvil piyasasındaki volatiliteyi 

gösteren MOVE endekslerinde kayda değer gerilemenin 

var olması gösterildi. Açıklamalar kuru 2.9150 seviyelerine 

doğru çekti. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; yükseliş kanalında 

hareket etmekte olan kurda 2.9120'nin üzerinde yükseliş 

devam edebilecekken; 2.9365 direnci önem arz etmekte. 

Bu seviyenin geçilmesi ile kurda yeniden 2.95-2.97 

bölgesini görebiliriz. 2.9120'nin kırılması ise satış 

baskısının artmasına neden olabilir ve bu seviyenin 

altında 2.90 seviyesi güçlü destek konumunda. 

 



FX MONİTÖR – XAU/USD: 1070 Seviyesinden Destek Bulmakta. 24.12.2015 

Hafta başından bu yana yükselişini 1081 seviyesine kadar 

sürdüren Altın’da bu seviyenin üzerine çıkılamadı. Dün 

ABD’den beklentilerin üzerinde gelen Michigan tüketici 

güveni, kişisel harcamalar ve dayanıklı mal siparişleri 

verilerinin ardından 1070 seviyesinin altına sarkmalar 

görüldü.  

  

Teknik olarak incelendiğinde; Dün 1078 seviyesinden 

gördüğü dirençle 20 günlük ortalamasına kadar çekilen 

sarı metal, 1071 seviyesinin üzerinde tutunmakta. 

Yükselişlerin devam etmesi durumunda 1085 ve 1092 

direnç seviyeleri test edilebilecekken; 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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