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TÜRKİYE 
Yurt içindeki veri akışının sakin olduğu günde ABD’den gelen güçlü datalar sonrası Dolar Endeksi’nde meydana gelen yükselişin, Türk Lirası üzerinde baskı 

oluşturduğu görüldü. USDTRY paritesi en yüksek 2.8939 seviyesini test ettikten sonra günü Dolar’a karşı %0.38 değer kaybıyla tamamladı. 

 

EURO BÖLGESİ 
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Vitor Constancio’nun, İsviçre ve Danimarka gibi negatif faiz uygulayan ülkelerdeki ekonomik gidişatı örnek 

göstererek piyasaların böyle bir ortamda da iyi işlediğini ifade ettiği konuşması sonrası, şu an -%0.2 oranında olan mevduat faiz oranının daha da indirilmesi 

ve aylık 60 milyar euro düzeyinde gerçekleşen tahvil alım programının da genişletmesine yönelik beklentiler güçlendi. Konuşma sonrası EURUSD paritesi 

1.06’nın altına sarkarken, Dolar Endeksi 8 ayın zirvesini gördü. 

 

ABD/KANADA 
Bugünün ABD’de Şükran Günü tatili olması sebebiyle dün ekonomik veri akışının yoğun olduğu bir gündem takip edildi. Dayanıklı mal siparişleri Ekim ayında 

%1.7 olan piyasa tahminlerinin oldukça üzerinde %3 oranında bir artış gösterdi ve bir önceki eksi datanın zayıf görünümünü sonlandırdı. Haftalık işsizlik 

başvurularının da 260 bin ile beklentilerin altında açıklanması verinin son kırk yılın en düşük ortalamasına yakın seyrini sürdürmesini sağladı. Ancak kişisel 

gelirler Ekim ayında beklentilere paralel olarak %0.4 artış gösterirken, kişisel tüketim rakamı %0.1 düzeyinde açıklanarak  %0.3 olan piyasa tahminin altında 

kaldı ve bu durum tasarruf oranının %5.3’ten %5.6’ya yükselmesine neden oldu. Veriler kişisel gelir ve tüketim arasındaki dengenin hala tam olarak 

sağlanamadığı şeklinde yorumlanarak enflasyon konusundaki endişeleri gündeme getirirken, Michigan Tüketici Güven Endeksi ve yeni konut satışlarına ait 

rakamlar da beklentilerin altında açıklandı. Bununla birlikte verilerin genel anlamıyla olumlu yorumlanmasının Dolar Endeksi’ni yeniden 100 seviyesinin 

üzerine taşıdığı görüldü. 

 

ASYA/PASİFİK 
Avustralya’da özel sektör harcamaları üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde bir daralma kaydetti. İnşaat sermaye giderleri %9.8 oranında azalırken, 

makine/fabrika sermaye giderleri %8.2 azaldı. Verilerin AUDUSD paritesine sert satışlar getirdiği görüldü. 

 

EMTİA 
Dün Dolar Endeksi’nde meydana gelen sert ivmelenme Altın fiyatlarındaki yükseliş denemelerini baskılarken, ABD’de açıklanan petrol stokları verisinin 

960bin varillik bir artışa işaret etmesine karşın aktif kuyu sayısının beş yılın en düşük seviyesinde olması, petrol fiyatlarını destekledi. Ancak bu sabah 

itibariyle Brent petrolde %1’i aşan değer kayıplarının yaşandığı görülmekte. 

TSİ Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

14:00 Aralık GFK Tüketici Güven Endeksi 9,2 9,4

Ekonomik Veri Takvimi



FX MONİTÖR – EUR/USD: Düşüş Kanalının Üst Bandından Direnç Görmekte. 26.11.2015 

ABD'de veri akışı oldukça yoğundu. Fiyatlamalara konu 

olması beklenen Ekim ayı kişisel gelir verileri beklentilere 

paralel artış gösterirken, kişisel harcamaların yüzde 0,1 

artış ile beklentileri karşılamadığını gördük. Dayanıklı mal 

siparişleri ise Ekim ayında aylık bazda beklentilerin 

üzerinde arttı. İşsizlik başvuruları olumlu trendini 

sürdürürken, Michigan tüketici güveni ise beklentileri 

karşılayamadı.  

  

Teknik olarak incelendiğinde; Düşüş eğiliminde olan 

paritede 1,06 desteğinin kırılması durumunda 1,0530 

denenebilecekken; olası yukarı yönlü hareketlerde 

1,0660'ın kırılması halinde ise 1,07'ye kadar yükselişler 

yaşanabilir. 



FX MONİTÖR – USD/TRY: Kısa Vadeli Yükseliş Kanalı Oluşturmakta. 26.11.2015 

Yurt içinde jeopolitik gündem fiyatlanmaya devam 

ederken; akşam üzeri  ABD tarafından açıklanan veriler 

imalat sektöründe istikrarı işaret ederken, tüketici 

harcamaları tahminden daha az artış gösterdi. Tüm bu 

gelişmelerin ardından Dolar kuru 2.89’un üzerine çıktı. 

Bugün de dün akşam açıklanan hükümet programının 

fiyatlanmasının da etkisiyle Dolar kuru 2.90’ın da üzerini 

gördü.   

  

Teknik olarak incelendiğinde; Yükselişlerin devam 

etmesi durumunda parite 2.9050 ve 2.9180 direnç 

seviyelerini test etmek isteyebilir. Olası geri çekilmelerin 

oluşması durumunda ise 2.8730 ve 2.8630 destek 

seviyeleri izlenebilir. 



FX MONİTÖR – XAU/USD:Azalan Üçgen İçerisinde Sıkışmakta! 26.11.2015 

Fiyatlamalara konu olması beklenen ABD Ekim ayı kişisel 

gelir verileri beklentilere paralel artış gösterirken, kişisel 

harcamaların %0,1 artış ile beklentileri karşılamadığını 

gördük. Dayanıklı mal siparişleri ise Ekim ayında aylık 

bazda beklentilerin üzerinde arttı. İşsizlik başvuruları 

olumlu trendini sürdürürken, Michigan tüketici güveni ise 

beklentileri karşılayamadı. Gün boyunca Dolar Endeksi 

kuvvetli seyrini sürdürdü ve 100 seviyesinin üzerini gördü. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; Güçlü Dolar Endeksi’nin 

etkisiyle düşüş eğiliminde olan Altın'da satış baskısının 

devam etmesi durumunda 1065 ve 1055 destek 

seviyelerine geri çekilmeler doğru görülebilir. Olası yukarı 

yönlü fiyatlanmalarda ise 1080 direnç seviyesi önemini 

korumakta. İlgili seviye üzerinde kalıcılık sağlanırsa 1085 

ve 1090 direnç seviyeleri izlenebilir.  



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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