
FX MONİTÖR  28.01.2016 

TÜRKİYE 
TÜİK tarafından açıklanan tüketici güveni, Ocak ayında %16.8 oranında azalarak 83.88 seviyesine geriledi. Bir önceki veri 100.81 seviyesinde iken, tüketici güveninin 

yeniden 100 eşik değerinin altına inmesi, tüketici beklentilerinde olumsuzlaşma olarak yorumlanmakta. Bununla birlikte, Türk Lirası’nın bugün de diğer gelişmekta olan 

ülke para birimlerine paralel şekilde güçlü bir seyir izlemesi, verinin USDTRY paritesindeki negatif etkisinin sınırlı kalmasını sağladı. 

 

İNGİLTERE  
İngiltere'de dün konut fiyat endeksi beklentilerin altın kalırken, Sterlin’de 1.4350 seviyesinden geri çekilmeler görüldü. FED açıklamarıyla birlikte Dolar Endeksi’nde 

meydana gelen düşüş, GBPUSD paritesinde yatay bir seyir yarattı. Bugün İngiltere’den gelecek olan öncü büyüme verisinin önceki rakamlarla kıyaslandığında 

iyileşme kaydetmesi beklenirken, verinin beklentilerin atında gelmesi halinde paritede aşağı yönlü baskı yaratması beklenebilir. 

 

ABD 
ABD Merkez Bankası FED, politika faizini oy birliğiyle %0.25-0.50  seviyesinde sabit bıraktı. Toplantı tutanaklarında faizlerde yine kademeli artış yapılacağına vurgu 

yapıldığı dikkat çekerken, "son bilgiler ekonomik büyümenin geçen yılın sonunda yavaşlamasına rağmen istihdam piyasasında şartların daha da iyileştiğini gösteriyor’ 

ifadesi kullanıldı. Enflasyonun kısa vadede düşük kalmaya devam edeceğinin belirtiliği açıklamalarda beklenildiği kadar güvercin bir tonlama kullanılmazken, küresel 

ekonomik gelişmelerin istihdam piyasası ve enflasyon üzerindeki etkilerinn değerlendirildiği ifade edildi. Açıklamaların ardından EURSD paritesinde 1.09’lu seviyelere 

doğru bir eğilim gözlendi. 

 

ASYA / PASİFİK 
Yeni Zelanda Merkez Bankası (RBNZ), gösterge faiz oranını piyasa beklentilerine uygun şekilde %2.50 olarak sabit bıraktı. Dış ticaret dengesi ise Aralık ayında 

ihracattaki artışla birlikte beklentilerin oldukça altında 53 milyon NZD açık verdi. FED kararı sonrası NZDUSD paritesinde meydana gelen sert düşüş, Yeni Zelanda 

verileriyle birlikte bir miktar azalsa da, parite 0.65 altındaki seyrini korumakta. 

 

EMTİA 
Rusya'nın petroldeki küresel stok fazlasını kontrol edebilmek için Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC)  ile işbirliği yapılabileceği ihtimalini gözden geçirdiğine 

yönelik haberlerle yükselişe geçen petrol fiyatları, DOE tarafından açıklanan ABD petrol stokları verisinin beklentilerden oldukça üzerinde gelmesine karşın, WTI 

fiyatını doğrudan etkileyen Cushing petrol stoklarındaki azalışla desteklendi. Bu sabah itibariyle sınırlı bir değer kaybıyla hareket eden Brent petrol 32 dolar üzerinde 

tutunmakta iken, Altın fiyatlarının dün gerçekleşen FED açıklamaları sonrası 1128 dolar seviyesini test ettikten sonra kâr satışlarıyla 1117 bölgesine çekildiği 

görülmekte. 

TSİ Ülke Dönem Önem Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

10:00 Ocak Ekonomik Güven Endeksi  − 100,81

11:30 4.Çeyrek GSYH(Yıllık) %1,9 %2,1

15:00 Ocak Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) -%0,8 -%0,1

15:30 Aralık Dayanıklı Mal Siparişleri(Aylık) -%1,0 %0,0

15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları  − 293BİN

17:00 Aralık Bekleyen Konut Satışları(Aylık)  − -%0,9

Günlük Veri Takvimi



FX MONİTÖR – EUR/USD: 1.0830 – 1.0930 arasında sıkışmakta! 28.01.2016 

Almanya’da GFK tüketici güven endeksinin beklentilerin 

üzerinde gelmesine karşın; FED toplantısı öncesi yatay 

seyreden parite, toplantı tutanaklarının açıklanmasıyla 1.09’un 

üzerine çıksa da tutunamayıp, tekrar geri çekildi. Yükselişin 

sürmesi halinde ise 1.0980'nin geçilmesi hayli kritik gözüküyor. 

Yapılan açıklamaların Mart ayında piyasaların beklediği faiz 

artışını yapılabileceği şeklinde yorumlanması halindeyse 

paritedeki hareketlilik bu kez 1.08'in altına gerileyebilir. Bir 

sonraki desteğimiz ise 1.0750 olarak gözüküyor. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; 20 günlük ortalamasının üzerine 

çıkan parite, 1.0930 ile 1.0830 arasında sıkışmakta. Düşen 

tepeler ve yükselen diplerle ilerleyen paritede 1.0830’un altında 

1.08 ve 1.0750 destekleri izlenebilecekken; yukarı yönlü 

hareketlerde ise 1.0930 ve 1.0980 dirençleri takip edilebilir. 

Parite Son Fiyat
7 Günlük 

Değişim (%)

7G En Düşük 

Kapanış

7G En Yüksek

Kapanış

20 Günlük

Ortalama 

200 Günlük

Ortalama 

20 Vs 200 

Spread

RSI 

(14 Gün)

ADX 

(14 Gün)
-2SD +2SD

EURUSD 1.0879 0.05 1.0789 1.0917 1.0866 1.1055 1.74% 50.53 21.90 1.0586 1.1067

Kısa Vade Direnç 3 1.0990

Uzun Vade Direnç 2 1.0954

PERİYOD Direnç 1 1.0923

1 Gün % Pivot 1.0887

7 Gün % Destek 1 1.0856

Aylık % Destek 2 1.0820

2016 Destek 3 1.0789

-0.32

0.27

 DEĞİŞİM

-0.07

0.10



FX MONİTÖR – USD/TRY: 20 Günlük Ortalamasını Aşağı Yönlü Geçmiş Durumda. 28.01.2016 

Son dönemlerde büyük ölçüde petrol fiyatlarındaki harekete 

saplanıp kalan USDTRY paritesi, petrol fiyatlarının Pazartesi 

günkü kayıplarını geri alarak yeniden 30$'ın üzerine çıkması 

sonrasında 3.00 seviyesinin altına kadar geriledi. Cari açığımız 

adına olumsuz olsa da petrol fiyatlarındaki yükseliş, küresel 

talebin normale dönmeye başladığı beklentisi ile birlikte riskli 

varlıklardan kaçışı yavaşlatıyor. Bu da gelişmekte olan ülke para 

birimleri üzerinde bir değerlenme etkisi yaratıyor.  

  

Teknik olarak incelendiğinde; regresyon kanalında hareketine 

devam eden kur, 2.9850 desteğini test etmekte. Kurdaki 

düşüşün sürmesi halinde kanal alt bandı 2.9620 ve 50 günlük 

ortalamasının bulunduğu 2.95 destekleri izlenebilecekken; 

toparlanmanın görülmesi halinde ise paritede tekrardan 3.0240  

ve 3.0380 dirençleri takip edilebilir. 

Parite Son Fiyat
7 Günlük 

Değişim(%)

7G En Düşük 

Kapanış

7G En Yüksek

Kapanış

20 Günlük

Ortalama 

200 Günlük

Ortalama 

20 Vs 200 

Spread

RSI 

(14 Gün)

ADX 

(14 Gün)
-2SD +2SD

USDTRY 2.9854 -0.90 2.9797 3.0345 3.0101 2.8440 -5.52% 48.31 35.10 2.8210 3.0590

Kısa Vade Direnç 3 3.0468

Uzun Vade Direnç 2 3.0319

PERİYOD Direnç 1 3.0174

1 Gün % Pivot 3.0025

7 Gün % Destek 1 2.9880

Aylık % Destek 2 2.9731

2016 Destek 3 2.95862.22

 DEĞİŞİM

-0.62

-0.94

2.68



FX MONİTÖR – XAU/USD: 1124 Seviyesinden Düzeltme Gelmekte. 28.01.2016 

Fed açıklamaları sonrasında dolar endeksinde gözlemlenen 

düşüş ile birlikte 1128 seviyesini test eden altın fiyatları, 

Piyasalardaki güvenli liman talebinde gözlemlenen artış ile 

birlikte dip seviyelerden belini doğrultabilmiş olan altının, petrol 

fiyatlarının yeniden 30$'ın üzerine çıkmasının güvenli liman 

talebini azaltmasına rağmen, fiyatlardaki yükselişin enflasyonist 

baskı yaratma ihtimalini daha baskın fiyatladığını görüyoruz. 

Enflasyon karşısında en önemli güvenli limanlardan biri olan 

altın, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve düşüş hareketlerini, farklı 

bakış açıları öncülüğünde lehine çevirmeyi başaran tek 

enstrüman diyebiliriz. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; kısa vadeli yükseliş kanalı üst 

bandından direnç gören sarı metal, 1124 seviyesinden düzeltme 

görmekte. Altın'da gerilemenin devam etmesi halinde 1109 ve 

1101 takip edebileceğimiz destekler iken; gün içi yaşanabilecek 

olası yükselişlerde ise 1124 ile 1131 seviyesindeki 200 günlük 

ortalamasını test edebilir.  

Parite Son Fiyat
7 Günlük 

Değişim (%)

7G En Düşük 

Kapanış

7G En Yüksek

Kapanış

20 Günlük

Ortalama 

200 Günlük

Ortalama 

20 Vs 200 

Spread

RSI 

(14 Gün)

ADX 

(14 Gün)
-2SD +2SD

XAUUSD 1118.38 1.57 1094.19 1128.30 1095.47 1130.99 3.24% 62.64 20.14 1047.78 1112.73

Kısa Vade Direnç 3 1143.72

Uzun Vade Direnç 2 1135.92

PERİYOD Direnç 1 1130.61

1 Gün % Pivot 1122.81

7 Gün % Destek 1 1117.50

Aylık % Destek 2 1109.70

2016 Destek 3 1104.395.39

 DEĞİŞİM

-0.62

1.56

4.60



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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