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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 yorumlanırken, Türk Lirası’nın gün boyunca diğer gelişmekta olan ülke para birimlerine paralel 

şekilde güçlü bir seyir izlemesi, verinin USDTRY paritesindeki negatif etkisinin sınırlı kalmasını sağladı. TÜİK’in açıkladığı dış ticaret verilerine göre; aylık dış ticaret açığı geçen 

yılın son ayında 6,18 milyar dolar olarak gerçekleşti(ortalama piyasa beklentisi: 6 milyar dolar idi). Verinin ardından USDTRY’de 2.97’ye doğru bir yükseliş görüldü. 

 

EURO BÖLGESİ / İNGİLTERE  

• Euro Bölgesi’nde Ekonomik Görünüm Endeksi Ocak ayında 105 düzeyine gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Bununla birlikte tüketici ve iş dünyası güven 

endekslerindeki zayıflamanın da sürüyor olması, ekonomik canlanmanın sınırlı kalmasına sebep olarak gösterilirken, veriler enflasyon görünümündeki olumsuz seyirle 

birleşince ECB’den gelebilcek ek parasal genişleme beklentileri de canlanmakta. 

• Almanya’da tüketici fiyatları Ocak ayında öncü verilerle %0.8 düşüş kaydederek  beklentileri karşıladı. Veri öncesi Dolar Endeksi’ndeki geri çekilmeyle birlikte yükselişe 

geçen EURUSD paritesi, veri sonrasında da yukarı yönlü hareketini sürdürerek 1.10 bölgesine ilerledi. 

• İngiltere’de 2015 yılının son çeyreğine ait öncü büyüme verisi, yıllık bazda %1.9 düzeyinde açıklanarak piyasa beklentilerini karşıladı. Çeyreklik bazda da %0.5 büyüme ile 

beklenti düzeyinde gelen veri ile birikte GBPUSD paritesi 1.43’ün üzerini gördü. 

 

ABD 

Çarşamba günü gerçekleştirilen FED toplantısı sonrası düşüş eğilimine giren Dolar Endeksi, dün dayanıklı mal siparişleri verisinin Aralık ayında %5.1 ile beklentilerin oldukça 

ötesinde bir daralma kaydetmesiyle birlikte değer kaybını hızlandırdı. Bekleyen konut satışlarının ise Aralık ayında  %0.1  artış göstermesine rağmen, beklentilerden zayıf 

kaldığı görüldü. İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları ise geçtiğimiz hafta 280 binlik beklentiye karşın 278 bin düzeyinde gerçekleşerek istihdam piyasasındaki 

güçlenmenin sürdüğüne işaret etti. 

 

ASYA / PASİFİK 

BOJ üyelerinin politika faizini 4’e karşı 5 oyla Kuroda’nın önceki konuşmalarına nazaran sürpriz bir şekilde -0.1%’e indirdi. BOJ, kararın 16 Şubat’tan itibaren yürürlüğe 

gireceğini belirtti. Kararla beraber Japonya 10 yıllık tahvil faizi %0.185’e gerileyerek tarihi düşüğüne inerken; Yen, Dolar karşısında  %2’nin üzerinde değer kaybetti.Japonya’da 

yıllık enflasyon beklentiler dahilinde gelirken; ortalama hanehalkı harcamaları Aralık ayında da gerilemesini sürdürdü ve geçen yıla  göre % 4.4 oranında azaldı.   Japonya'nın 

sanayi üretimi  de Aralık ayında bir önceki aya göre %1,4 düşerken ; % 3.3 olması beklenen işsizlik verisi beklentiler dahilinde  geldi.  

 

EMTİA 

Yaklaşık bir yıldır süren arz fazlası sorunuyla rekor düşük fiyatları gören Petrol, Rusya ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC)’nün üretimi düşürme konusunu 

görüşeceğine yönelik spekülasyonların tekrarlanmasıyla birlikte 35 doların üzerini gördü. Petrol fiyatlarındaki yükselişlerin global büyüme beklentilerini besleyerek riskli 

varlıklardan kaçışları yavaşlatması ise Altın fiyatlarına negatif yansımakta. Önceki gün FED faiz kararının ardından 1128 seviyesini test edip gevşemeye başlayan değerli metal, 

bugün Asya seansında BOJ kararının Dolar Endeksi’ni 99.00 seviyesinin üzerine atmasının da etkisiyle 1109’a kadar sarktı ve satış baskısı sürmekte.  

12:00 Ocak Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık Tahmin) %0,4 %0,2

15:30 Aralık Ticaret Dengesi  − -60,5MLR

15:30 Kasım GSYH  − %0,0

15:30 4.Çeyrek GSYH(Öncü) %1,3 %2,0

15:30 4.Çeyrek Çekirdek Tüketici Harcamaları  − %1,4

16:45 Ocak Chicago PMI  − 42,9

17:00 Ocak/2 Michigan Tüketici Güven Endeksi 93,5 93,3

22:30 →ABD San Francisco FED Başkanı J. Williams konuşma yapacak.



FX MONİTÖR – EUR/USD: 1.0960 Seviyesinden Direnç Görmekte. 29.01.2016 

Dün açıklanan Euro Bölgesi ekonomik güven endeksi ve 

Almanya enflasyon verilerindeki gerilemeye karşın ABD 

tarafında bekleyen konut satışları ve dayanıklı mal 

siparişlerindeki beklentilerin altında gelen rakamlar 

paritenin 1.0960 direncini test etmesine vesile oldu. Fakat 

BOJ’un faiz indirim kararıyla beraber Dolar Endeksi’ndeki 

yükseliş, paritenin 1.09’un altına gerilemesine vesile oldu. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; 20 günlük ortalamasının 

üzerinde hareketine devam eden parite, 1.0968’i 

gördükten sonra gevşemeye başladı ve tekrar 1.09’un 

altına sarktı. Düşen tepeler ve yükselen diplerle ilerleyen 

paritede 1.0830 ile 1.0980 arasında sıkışmakta. 1.0830’un 

altında 1.08 ve 1.0750 destekleri izlenebilecekken; 

1.0980’in kırılmasıyla 1.1025 direnci takip edilebilir. 



FX MONİTÖR – USD/TRY: 50 Günlük Ortalamasına Doğru Sarkmış Durumda. 29.01.2016 

ABD’den bekleyen konut satışları ve dayanıklı mal 

siprarişleri verilerinin beklentileri karşılayamaması ile 2.98-

2.9850 desteğini de aşağı yönlü geçen kur, BOJ faiz 

kararının gelişen ülke para birimlerine olumlu 

yansımasının da etkisiyle 2.9560’a kadar sarktı.  Sabah 

açıklanan yurt içi ticaret dengesinin beklentilerin hafif 

altında gelmesiyle birlikte kur, tekrar 2.96’nın üzerinde 

seyretmekte. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; regresyon kanalının altına 

sarkan parite, en düşük 2.9560 seviyesi ni gördü. 

Düşüşün devamında 50 günlük ortalamasının bulunduğu 

2.9540 ile 2.9430 destekleri izlenebilecekken; toparlanma 

hareketlerinde ise 20 günlük ortalamasının geçtiği 3.01 ve 

üst nokta olarak 3.0240  dirençleri takip edilebilir. 



FX MONİTÖR – XAU/USD: 1109 Desteğini Test Etti. 29.01.2016 

FED faiz kararının ardından yatırımcıların risk iştahının artıp, 

‘güvenli liman’ algısının geri plânda kalmasıyla Altın 1128 

seviyesinden gevşemeye başladı. Bugün Asya seansında 

BOJ’un kararıyla beraber sarı metalde 1109 seviyesi görüldü. 

 

Teknik olarak incelendiğinde; kısa vadeli yükseliş kanal alt 

bandının bir miktar altına sarkan sarı metal, 1109 desteğini test 

etti. Buranın aşağı yönlü geçilmesi halinde 1101 ve 1087 

destekleri takip edilebilecekken; gün içi yaşanabilecek olası 

yükselişlerde ise 1124 ile 1131 seviyesindeki 200 günlük 

ortalaması 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. 

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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