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TÜRKİYE 
Haftanın son işlem gününde yurt içinde takip edilecek önemli bir veri akışı bulunmazken, Türk Lirası’nın gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel bir seyir izlediğini 

gördük. Güne 3.02’nin üzerinde başlayan USDTRY paritesi, kapanışını 3.00 seviyesinden gerçekleştirdi. 

 

EURO BÖLGESİ  
• Almanya ve Euro Bölgesi’ne ait imalat ve hizmet sektörü PMI verileri Ocak ayında beklentilerin altında gerçekleşti. Perşembe günü ECB Başkanı Draghi’nin 

‘güvercin’ söylemleri sonrası geri çekilen EURUSD paritesi, beklentileri karşılayamayan verilerin de etkisiyle Cuma gününü 1.08’in altında kapattı. 

• Cuma günü açıklanan İngiltere perakende satışlar beklentilerin ötersinde bir daralma ile bir önceki  ayda artış gösteren veri sonrası düşüş kaydetti. Ancak kamu 

kesimi net borçlanma verisinin  sert şekilde gerilemesi GBPUSD praitesini 1.42’nni üzerinde tuttu. 

 

ABD/KANADA 
• ABD’de Ocak ayı imalat sektörü PMI 52.7 düzeyinde gerçekleşerek beklentilerin üzerinde gelirken, ikinci el konut satışları da Aralık ayında %14.7 oranında artarak 

5.46 milyon seviyesine yükseldi.   

• Kanada’da tüketici fiyatları Kasım ayında beklentilerin üzerinde %0.5 azalış kaydederken, perakende satışlar %1.7 artarak beklentilerin oldukça üzerinde gelmesi 

Kanada Doları’ndaki güçlenmeyi destekledi.  Çarşamba günü Kanada Merkez Bankası’nın politika faizin sabit bırakmasıyla USDCAP paritesinde oluşan satış 

baskısı, bu sabah petrol fiyatlarındaki gerilemeyi takiben sona ermiş gözükmekte. Dolar Endeksi’ndeki geri çekilmeye karşın %0.6’nın üzerinde değer kaybeden 

Kanada Doları, İngiliz Sterlini ile birlikte diğer majörlerden negatif ayrışmakta. 

 

ASYA/PASİFİK 
Japonya’da dış ticaret dengesi Aralık ayında 140 milyar yen fazla vererek 100 milyar yen’lik piyasa tahmnlerini geride bıraktı. İhracat oranı ise yıllık bazda %8 

gerileyerek Çin’dekine benzer şekilde hem iç hem de global talepteki zayıflığın sürdüğüne işaret etti. 

 

EMTİA 
Geçtiğimiz günlerde rekor düşük seviyelere gerileyen petrol fiyatlarının bu sabah itibariyle %3’ü aşan düşüşe karşın tepki alımlarıyla 30 doların üzerinde kalmaya 

devam etmesi, özellikle Rusya ve Brezilya gibi petrol ihracatçısı konumunda bulunan gelişen ülke para birimlerine pozitif yansırken, pozitif risk algısının global hisse 

senedi piyasalarına da etki ettiğini görmekteyiz. Altın ise Dolar Endeksi’ndeki geri çekilmenin de etkisiyle 1104 dolar bölgesinde bulunmakta. 

TSİ Ülke Dönem Önem Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

11:00 Ocak IFO Güven Endeksi 108,5 108,7

14:30 Ocak Kapasite Kullanım Oranı  − %75,8

14:30 Ocak Reel Kesim Güven Endeksi  − 102,2

17:30 Ocak Dallas FED Aktivite Endeksi  − -20,1

Günlük Veri Takvimi



FX MONİTÖR – EUR/USD: 1.0830 Direncini Test Etmekte. 25.01.2016 

Euro Bölgesi ve Almanya’da haftanın son günü imalat PMI 

beklentilerin altında kalsa da, eşik değerin  üzerinde gelen 

veriler,  EURUSD paritesinde yumuşak bir gerilemeye sebep 

oldu. ECB Başkanı Draghi hem faiz toplantısında hem de 

Davos zirvesindeki konuşmasında ECB’nin enflasyonu 

canlandırmak için birçok aracı olduğunu ve bu araçları 

kullanacak kararlılığa ve isteğe sahip olduğunu belirtti. 

Özellikle AMB toplantısı sonrası başlayan ek teşvik ihtimali 

Euro'da gevşemelere neden olsa da, 1.08 seviyesi altında 

kapanış görülmedi.   

 
Teknik olarak incelendiğinde; haftanın son gününde sert 

düşen parite, bugün 1.08 seviyesinden aldığı destekle 50 

günlük ortalamasının bulunduğu 1.0830’u test etmekte. Tepki 

alımlarının devamında 20 günlük ortalamasının bulunduğu 

1.0875’in aşılması halinde 1.0930 hedeflenebilecekken; olası 

aşağı yönlü gidişlerde 1.0750 seviyesi takip edilebilir. 

Parite Son Fiyat
7 Günlük 
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Ortalama 

20 Vs 200 

Spread

RSI 

(14 Gün)

ADX 

(14 Gün)
-2SD +2SD

EURUSD 1.0817 -0.71 1.0778 1.0976 1.0867 1.1053 1.71% 44.78 21.14 1.0584 1.1069



FX MONİTÖR – USD/TRY: 20 Günlük Ortalamasından Tepki Görmekte. 25.01.2016 

Geçtiğimiz hafta ortasına kadar yeni zirvelere hazırlık yapan 

kurda Draghi'nin piyasalara rahat bir nefes aldırması 

gevşemeyi beraberinde getirdi.  Aynı gün Davos’tan TCMB 

Başkanı Erdem Başçı’nın önümüzdeki döneme ilişkin 

enflasyonun kademeli düşüşe geçeceği ve sıkı para 

politikasının korunacağını iletti. Bu açıklamaların da etkisiyle 

3.06 seviyelerinden 3.02’nin de altına sarkan kurda, haftanın 

son işlem gününde konut satışlarında rekor kırılırken TL 

varlıklardaki primlenmeler devam etti.  

  

Teknik olarak incelendiğinde; 3.05 civarlarından gördüğü 

dirençle bir ara 3.00’ün bile altına sarkan kur, 20 günlük 

ortalamasından tepki görmekte. Tepki alımlarının artması 

halinde 3.0240 ve 3.0380 dirençlerini hedeflenecekken; aşağı 

yönlü hareketlerin devamında ise 20 günlük ortalaması olan 

2.9970 ve 2.9850 güçlü desteği takip edilebilir.  



FX MONİTÖR – XAU/USD: 1101 Direncini Yukarı Yönlü Geçmiş Görünüyor. 25.01.2016 

Küresel piyasada haftanın son işlem gününde yoğun veri 

akışı takip edilirken altın fiyatlarında kar satışları görülse de 

1100 seviyesi üzerinde tutunmayı başardı. ECB’nin 

genişleyici konuşması altın fiyatlarına olumlu yansıma 

yaparken; emtia fiyatlarında geçen hafta ortası itibariyle 

başlayan toparlanma aynı şekilde altın fiyatlarına da olumlu 

yansıması beklenebilir. ABD tarafında imalât PMI 

beklentilerin üzerinde gelirken yeni konut satışlarının da 

beklentileri karşılaması Dolar Endeksi’nde primlenmeye 

sebep oldu.  Fakat ABD tahvil faizleriyle beraber emtia 

fiyatlarında da yükselişler görüldü. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; 1101 seviyesini yukarı yönlü 

geçtiği görülen sarı metal, yükselişin devamında 1109 güçlü 

direnci izlenebilecekken; olası geri çekilmelerde 1087 önemli 

desteğine kadar sarkabilir.  



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. 

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. 

 

Kısa Vade  (Pivot Tablo): Fiyat 20 günlük ortalamanın üzerinde ise yukarı 

Uzun Vade (Pivot Tablo): Fiyat 200 günlük ortalamanın üzerinde ise yukarı 

 

Kısa Vade (Pivot Tablo): Fiyat 20 günlük ortalamanın altında ise aşağı 

Uzun Vade(Pivot Tablo): 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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