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TÜRKİYE 
• Yurt içinde veri takviminin sakin olduğu günde USDTRY paritesi jeopolitik risklerle dalgalandı. Gün içinde en düşük 2.8853 seviyesini gören Dolar kuru, 

kapanışını 2.9227 düzeyinde gerçekleştirdi. 

• TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Ekonomik Güven Endeksi, Kasım ayında bir önceki aya göre %26.7 oranında artış göstererek 82.87 puandan 

104.99 seviyesine yükseldi. Verinin 100 eşik değerinin üzerinde açıklanması ekonomiye olan güvenin pozitif olduğu şeklinde yorumlanabilir. 

 

EURO BÖLGESİ 
Dün ABD tatili nedeniyle düşük hacimle işlem gören EURUSD paritesi 1.06 - 1.063 seviyeleri arasında sakin bir seyir izledi. Bugün ise ABD piyasalarının 

yarım gün işlem görecek olması sebebiyle düşük hacimli seyrin devam etmesi beklenebilir. Euro Bölgesi Kasım ayı Tüketici Güven Endeksi ve İngiltere’den 

gelecek büyüme verileri ise pariteye etki edebilecek olması sebebiyle takip edilmelidir. 

 

ABD 
Şükran Günü nedeniyle ABD piyasalarının işleme kapalı olması, dün düşük hacimli bir gün yaratırken Dolar’ın gelişmiş ve gelişmekte olan para birimlerinin 

çoğu karşısında değer kazandığı görüldü. Bugün ise ABD piyasalarının yarım gün işleme açık olması sebebiyle işlem hacminde bir miktar zayıflama meydana 

gelmesi beklenebilir. 

 

ASYA/PASİFİK 
Japonya’da işsizlik oranı Ekim ayında beklentilerin aksine bir azalış göstererek %3.1 ile son yirmi yılın en düşük seviyesini gördü. Manşet enflasyon oranı yıllık 

bazda %0.3 ile beklentilerin üzerinde açıklanırken, çekirdek enflasyon ve hanehalkı harcamalarında meydana gelen daralma, Japonya Merkez Bankası’nın 

%2’lik enflasyon hedefine ulaşmakta zorluk çektiği şeklinde yorumlanırken, parasal teşviklerin artırılması beklentilerini yeniden gündeme getirdi. 

 

EMTİA 
Jeopolitik gerginliklerle beraber yükseliş fırsatı bulan Altın, Çin’in Hong Kong’dan yaptığı net Altın ithalatı miktarının dört ay sonra ilk kez azalış göstermesinin 

de etkisiyle yeniden 1070 dolar seviyesinin altına sarkmış durumda iken; 4 Aralık’ta gerçekleştirilecek OPEC toplantısı öncesi İran’ın günlük 500 bin varillik 

üretimini sürdüreceğini açıklaması da petrol fiyatlarını baskılamakta. Brent petrol düşüş hareketini ikinci güne taşırken, 45 dolar üzerinde tutunma çabasını 

sürdürmekte. 

Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

11:30 3.Çeyrek GSYH(2.Tahmin) 0.5% 0.5%

11:30 3.Çeyrek GSYH(Yıllık) 2.3% 2.3%

12:00 Kasım Tüketici Güven Endeksi - -6.0

14:00 Aralık GFK Tüketici Güven Endeksi 9.2 9.4

Ekonomik Veri Takvimi



FX MONİTÖR – EUR/USD: 1.0635 Direncini Aşmakta Zorlanıyor. 27.11.2015 

Dün ABD'de şükran günü tatili sebebiyle paritede sakin bir 

görüntü vardı. 3 Aralık ECB(Avrupa Merkez Bankası) 

toplantısı ve 16-17 Aralık FED toplantısı ile fiyatlanmaya 

hazırlanan parite 1.06’nın üzerinde tutunmaya devam 

ediyor. ECB’de yeni bir mevduat faizi indirimi 

konuşulabilecekken; önlemle arasında, ikinci sınıf 

bankaların ECB'de tuttuğu fonlara ceza faizi uygulamak, 

yerel yönetim tahvillerini almak ve geri ödeme riski olan 

kredi paketlerini almak gibi kararlar yatıyor. ABD'de ise 

Bloomberg Konsensüs’e göre Aralık'ta faiz artışı olasılığı 

%72 seviyesinde. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; Düşüş eğiliminde olan 

paritede dün 1.0600-1.0630 bandında yatay seyretti. 

1.0600-1.0605 desteğinin üzerinde 1.0630'un geçilmesi ile 

1.0680 seviyeleri takip edilebilecekken; 1.0600 seviyesinin 

kırılması ile satış baskısının artması durumunda ise 

1.0580 ve 1.0520 seviyeleri hedeflenebilir. 



FX MONİTÖR – USD/TRY: 50 Günlük Ortalama Üzerinde İvmelenmekte! 27.11.2015 

Yurtiçinde devam eden jeopolitik riskler, TL’nin 

gelişmekte olan para birimleri karşısında negatif 

ayrışmasına sebep olmakta. Rusya ile yaşanan gerginlik 

ekonomik bozulmalara da yol açabileceği beklentileriyle 

Dolar kuru 2.93’ün üzerine çıkmış durumda.  

  

Teknik olarak incelendiğinde; 2.93’ün test edildiği 

paritede, yükselişin devamında 2.9320 ve 2.9400 

görülebilir. Geri çekilmelerde ise 2.9060 önemli destek. 

Yaşananlar sonrası gösterge tahvil faizinde yüzde 10.65 

seviyesine kadar yükseliş görülürken, gelişmelerin devam 

etmesi %11'lerin yeniden görülmesini sağlayabilir. 



FX MONİTÖR – XAU/USD: 1065 Yatay Desteğinde Konsolide Olmakta! 27.11.2015 

Altın fiyatları dün ABD borsalarının kapalı olması 

nedeniyle stabil bir görüntü izledi. Asya seansında Çin’de 

sanayi kârlarının beklentilerin oldukça altında gelmesinin 

etkisiyle sarı metal, tekrar 1067 desteğine doğru geri 

çekilmiş durumda. Diğer yandan FED’in Aralık’ta faiz 

artırım ihtimalinin % 80’lere yaklaşması da Altın’da satış 

baskısını artırmakta. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; 1067 desteğinin kırılması 

1064-1050 seviyelerinin görülmesine neden 

olabilecekken; olası toparlanmalarda ise, 1075 üzeri 1080 

hedeflenebilir.  



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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