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TÜRKİYE 
Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde, global piyasaları takiben yurt içinde de düşük hacimli bir seyir izlendi. Gün içinde 2.9139-2.9227 aralığında dalgalanan 

USDTRY paritesi, kapanışını 2.9195  seviyesinde gerçekleştirdi. 

 

EURO BÖLGESİ 
Avrupa kanadında ekonomik veri takivimi durgun kalmaya devam ederken, İspanya’dan çıkan seçim sonuçları, Euro’ya ve ülkenin kredi notuna negatif yansıma 

ihtimalinin bulunması sebebiyle önem kazanmakta. İki partili iktidarın sona ermesiyle birlikte koalisyon kurulamama / erken seçim ihtimalleri, negatif görünümle takip 

edilen İspanya’yı Avrupa’da takip edilmesi gereken gelişmeler arasında öne çıkarmakta. 

 

ABD 
Geçtiğimiz Cuma günü Noel tatili nedeniyle global  piyasalarda oldukça düşük bir işlem  hacmi gerçekleşirken veri gündemi de  sakindi. Dolar Endeksi Cuma gününü 

97.85 seviyesinde tamamlasa da bu sabah itibariyle bir miktar primle seyretmekte. 

 

ASYA/PASİFİK 
Japonya sanayi üretimi Kasım ayında %1 oranında daralırken, perakende satışlar da %2.5 oranında gerileme kaydetti. Her iki verinin de beklentilerden olumsuz  

açıklanması Yen’de değer kaybı yaratırken, USDJPY paritesi dört günlük düşüş hareketine son verdi. 

 

EMTİA 
İran Ulusal Petrol Şirketi’nden yapılan açıklamalara göre; yaptırımların kalkmasıyla birlikte İran, ilk hafta içinde petrol arzını günlük beş yüz bin, sonraki altı ay içinde 

de bir milyon varil artıracak. Açıklamalar petrol fiyatlarını olumsuz etkilerken, geçtiğimiz hafta enerji ve değerli metallerde gördüğümüz yükseliş, bu sabah itibariyle 

meydana gelen yeni gelişmelerin yatırımcıların risk iştahını azaltmasıyla birlikte sona ermiş durumda.  

 

TSİ Ülke Dönem Önem Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

14:30 Aralık Reel Kesim Güven Endeksi  … 105,2

14:30 Aralık Kapasite Kullanım Oranı  … %75,9

17:30 Aralık Dallas FED İmalat Aktivite Endeksi -7,0 -4,9

İngiltere, Kanada, Yeni Zelanda ve Avustralya piyasaları işleme kapalı olacak.

Günlük Veri Takvimi



FX MONİTÖR – EUR/USD: 1.0950 Üzerinde Alımlar Artabilir. 28.12.2015 

Euro Bölgesi’ne baktığımızda geçtiğimiz haftanın son iki 

günü Noel tatili nedeniyle veri açısından oldukça sakin 

geçerken; ABD'de ise büyüme verisi %2 ile beklentilerin 

üzerinde geldi. "Dayanıklı Mal Siparişleri" değişim 

göstermezken, çekirdek sipariş oranlarındaki gerileme 

dikkat çekti. Ayrıca ABD'de konut sektörü verileri son 2 

aylık süreçte olduğu gibi yine beklentileri karşılayamadı ve 

parite 1.09 – 1.10 aralığında seyretti. Yılın son haftasına 

girdiğimiz bugün ise açıklanmasını beklediğimiz önemli bir 

veri bulunmamakta. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; parite 1.0950 seviyesinin 

üzerinde fiyatlanmakta. Hacimli hareketlerle beraber 

yükselişlerin devamında 100 ile 200 günlük hareketli 

ortalamaların olduğu, 1,1050 fiyat seviyesi civarında güçlü 

bir direnç bulunmakta iken; 1.0950’nin altına doğru geri 

çekilmelerde ise 1,0900 ve 1,0870 destekleri önem 

kazanmakta. 



FX MONİTÖR – USD/TRY: Kısa Vadeli Ortalamalarının Üzerinde Hareket Etmekte. 28.12.2015 

TCMB’nin geçtiğimiz Salı günü aldığı karar doğrultusunda 

faiz oranlarında bir değişiklik yapılmazken, karar sonrası 

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı bir sunum 

gerçekleştirdi. Sunumda küresel para politikalarındaki 

normalleşmenin başlaması ile birlikte oynaklıklarda 

gözlenen düşüşün kalıcı olması halinde, sadeleştirme 

adımlarının atılabileceğini iletti. 2.9150 ile 2.93 arasında 

dalgalanan kur, haftayı yatay bir seyirde geçti. (Perşembe 

akşam TSİ 19:00’dan itibaren ve Cuma günü tüm gün 

Noel tatili sebebiyle piyasalar kapalıydı.) 

  

Teknik olarak incelendiğinde; Kurda 2.9120'nin üzerinde 

yükseliş devam edebilecekken; 2.9250 ve 2.9360 direnci 

önem arz etmekte. 2.9120'nin aşağı yönlü kırılması ise 

satış baskısının artmasına neden olabilecekken; bu 

seviyenin altında 2.90 seviyesi güçlü destek konumunda. 



FX MONİTÖR – XAU/USD: 20 Günlük Ortalamasının Üzerinde Sıkışmakta. 28.12.2015 

Altın yatırımcılarında dikkatler önümüzdeki yıl içerisinde 

FED tarafından uygulanacak normalleşme adımları ve 

kademeli faiz artırımının nasıl olacağına çevrilmişken, 

diğer yandan ABD enflasyon görünümü takip edilmekte. 

Önümüzdeki süreçte enflasyonda ani bir yükselişten 

korkan yatırımcıların portföylerinde bir miktar Altın 

bulundurmak istemeleri Altın’a alımların gelmesindeki en 

önemli faktörlerden biri.  

  

Teknik olarak incelendiğinde; Kısa ve orta vadede 

yukarı yönlü tepki alımları gerçekleşse de uzun vadede 

düşüş eğilimi gözlenebilir. 1080 seviyesi üzerinde kalıcılık 

sağlanmadığı sürece yukarı yönlü trendin oluşması kolay 

görünmüyor. İlgili seviye üzerinde kalıcılık sağlanması 

durumunda 1086 ve 1093 direnç seviyeleri takip 

edilebilecekken; satış baskısının oluşması durumunda ise 

1070 ve 1064 destek seviyelerine geri çekilmeler 

gözlenebilir. 

irimlik 



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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