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TÜRKİYE 
• TCMB, politika faizi olan  bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını piyasa beklentilerine uygun şekilde % 7.5 seviyesinde sabit bıraktı. 

• 2015 yılı Kasım ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0.4 puan artarak %75.9 seviyesinde gerçekleşirken, Reel Kesim 

Güven Endeksi de bir önceki aya göre 4.7 puan artarak 105.2 seviyesinde yükseldi. 

• Yurt içi kaynaklı gelişmeler Türk Lirası üzerinde aşağı yönlü baskı yaratırken, USDTRY paritesi 2.87’nin üstünü gördü.   

 

ABD/KANADA 
ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte piyasa tahminlerine paralel şekilde %2.1 büyüme kaydederken, kişisel tüketim harcamaları aynı çeyrekte %3 oranında artış 

göstererek beklentilerin %0.2 puan altında kaldı. Tüketici güveni ise beklenmedik şekilde 97.6 puandan 90.4 seviyesine gerileyerek Eylül 2014’ten bu yana en düşük 

seviyesini gördü. Bloomberg konsensüs anketinde ise verinin 99.5 düzeyinde açıklanması bekleniyordu. Verinin Dolar üzerindeki etkisi negatif  olurken, emtia 

fiyatlarında meydana gelen yükselişler de Dolar Endeksi’nde aşağı yönlü baskı oluşturdu. 

 

EURO BÖLGESİ 
Almanya’da GSYH üçüncü çeyrekte piyasa tahminlerine paralel olarak %0.3 oranında büyüme kaydederken, yıllık büyüme %1.7 olarak açıklandı. 

IFO İş Dünyası Güven Endeksi ise 108.2 seviyesinde sabit kalması beklenirken, 109 seviyesine yükseldi. 

 

ASYA/PASİFİK 
Bugün Asya bölgesi veri akışı açısından sakin bir gün geçirirken, jeopolitik gelişmelerin Altın ile birlikte Japon Yeni’ne de bir miktar güvenli liman alımı getirdiği 

görüldü. 122’li seviyelerdeki seyrini sürdüren USDJPY paritesi için Cuma günü Japonya kanadından açıklanacak olan enflasyon ve işsizlik verileri önem kazanmakta. 

 

EMTİA 
Dün meydana gelen Türkiye kaynaklı gelişmelerin emtia fiyatlarına pozitif yansıdığı görülürken, güvenli liman alımlarıyla değerlenen Altın yeniden 1080 dolar 

seviyesine yükselirken, Brent petrol de yükselişini altıncı güne taşıdı. 

TSİ Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

15:30 Ekim Dayanıklı Mal Siparişleri(Aylık) %1,7 -%1,2

15:30 Ekim Kişisel Gelirler(Aylık) %0,4 %0,1

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

16:45 Kasım Markit Hizmet PMI 55,1 54,8

17:00 Ekim Yeni Konut Satışları(Aylık) 500bin 468bin

17:00 Kasım/2 Michigan Tüketici Güven Endeksi 93,1 93,1

12:00  → Avrupa Merkez Bankası(ECB), Finansal Görünüm Raporu yayınlayacak. 

Ekonomik Veri Takvimi



FX MONİTÖR – EUR/USD: Düşüş Kanalının Üst Bandını Kırdı. 25.11.2015 

Almanya’nın öncü büyümesinin beklentilere paralel 

gelmesi ve IFO İş Dünyası  Güven Endeksi’nin beklentileri 

aşmasının ardından parite, kendisine kısa vadeli bir 

yükseliş kanalı oluşturmuş durumda. Diğer taraftan Suriye 

sınırındaki jeopolitik  riskler, tüm küresel piyasaları 

yakından etkiledi ve Dolar tarafında azalan risk iştahı ile 

birlikte parite 1,0635 seviyesi üzerinde tutunmayı başardı. 

Bu sabah tahvil alım programına 10 günlük bir ara 

verileceğini duyuran ECB’nin ardından parite 1.07’ye 

doğru ilerlemekte. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; 1,0635 seviyesi üzerinde 

tutunmayı başaran EURUSD paritesi, kendisine kısa 

vadeli bir yükseliş kanalı oluşturmuş durumda. Paritenin 

bu kanal içerisinde kalması halinde bugün gün içerisinde 

1,07 ve 1.0725 direnç seviyeleri hedeflenebilir. Olası 

gerilemelerde ise parite, 1.0635 ve 1.06 destek 

seviyelerine geri çekilmeler gösterebilir.  

 



FX MONİTÖR – USD/TRY: 20 Günlük Ortalamasından Destek Bulmakta. 25.11.2015 

Suriye sınırında jeopolitik risklerin oluşmasıyla birlikte 

2,85 seviyesini aşarak 2,88 seviyesinin üzerini test eden 

Dolar kuru, kabine açıklandıktan sonra bir miktar geri 

çekildi. Fakat Suriye sınırındaki gerginlikle alâkalı, 

taraflardan gelen açıklamaların da etkisiyle birlikte güçlü 

seyrini sürdürdü. Bütün bu gelişmelerin gölgesinde kalan 

TCMB faiz oranının ise piyasalarda fiyatlanmadığını 

belirtebiliriz. Tüm bu gelişmelerin etkisiyle USDTRY, 

gelişmekte olan ülkeler arasında dün Dolar’a karşı %1’e 

yakın kayıpla negatif ayrıştı. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; Eylül ayının başından bu 

yana sürdürmekte olduğu düşüş kanalının üst sınırında 

hareket eden USDTRY paritesi, 2,88 seviyesine denk 

gelen kanal sınırını aşamazsa, mevcut seviyelerden bir 

düzeltme hareketi görebilir. 2,8750 desteğinin aşağı yönlü 

kırılması halinde 2,86 desteği izlenebilecekken; 2,89 

direncinin yukarı yönlü kırılması halinde ise direnç 

seviyesi olarak 2,9085 takip edilebilir. 



FX MONİTÖR – XAU/USD: Düşüş Kanalının Dışında 1080 Direncini Test Etti. 25.11.2015 

ABD’den Eylül 2014'ten bu yana en düşük seviyeye 

gerileyen Tüketici Güven Endeksi ve beklentilerin altında 

negatif gelen Richmond FED İmalât Endeksi’nin yanı sıra 

Suriye sınırındaki gerilim Altın’a gelen talebin esas sebebi 

olarak belirmektedir. Küresel risk iştahının azalmasından 

destek bulan Altın fiyatları, güvenli liman algısıyla 1080 

seviyesini test etmiş durumda. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; önemli direnç noktası 

olan 1080 seviyesini test eden sarı metal, bir miktar geri 

çekilme göstermekte. Gerilemenin  devam etmesi  halinde 

1070 ve 1068 destek seviyelerine geri çekilmeler 

gösterebilir. Olası yukarı yönlü fiyatlamalarda ise 1077 ve 

1080 direnç seviyeleri izlenebilir. 1080 altında kalındığı 

müddetçe yükselişlerin tepki hareketi olarak kabul 

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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