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TÜRKİYE 
Türkiye’de reel sektör güveni Aralık ayında 105.2’den 102.2’ye gerilerken, kapasite kullanımı %75.9’dan, %75.8’ e geriledi. Verilerin ardından düşüş hareketini 

sürdüren USDTRY paritesi, ABD’den gelen zayıf imalat verisi sonrası kapanışını 2.9062 seviyesinden yaptı.  

 

EURO BÖLGESİ 
Avrupa gündeminin veri takvimi açısından durgun olduğu günde, EURUSD paritesinin ABD’den gelen Dallas FED İmalat Endeksi ile hareketlendiği görüldü. Veri 

sonrası 1.0988 seviyesini gören parite yükselişini ikinci güne taşıdı. 

 

ABD 
Dallas FED İmalat Aktivite Endeksi, Aralık ayında, beklentilerin aşağısında bir gerileme kaydederek -20.1 seviyesinde açıklandı.  

 

ASYA/PASİFİK 
Asya kanadı veri açısından sakin bir seyir izlerken, BOJ Kurulu üyesi Funo’nun Nikkei gazetesine yaptığı açıklamalar takip edildi. Funo, TÜFE gibi tek bir göstergedeki 

düşüşün parasal genişlemenin artırılması için yeterli olmadığını açıklarken, Yen’in Dolar karşısındaki değer kazancını dördüncü güne taşıdığı görüldü. 

 

EMTİA 
Dün İran’dan, yaptırımların kalkmasıyla birlikte petrol üretiminin artırılacağına yönelik açıklamaların etkisiyle %3’ün üzerinde değer kaybeden petrol fiyatları, bu sabah 

itibariyle tepki alımlarıyla toparlanmakta. Altın ise Dolar Endeksi’ndeki zayıf seyirle birlikte 1070 seviyesi üzerinde tutunduğu görülmekte.  

TSİ Ülke Dönem Önem Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

17:00 Aralık CB Tüketici Güven Endeksi 93,8 90,4

14:00 → TCMB, Para Politikası Kurulu toplantı tutanaklarını açıklayacak. 

Günlük Veri Takvimi



FX MONİTÖR – EUR/USD: 1.0950 Desteği Üzerinde Tutunmakta. 29.12.2015 

Dün 1.0950 desteğinin üzerinde tutunmayı başaran 

parite,  Dallas FED İş Dünyası Aktivite Endeksi’nin 

beklentilerin oldukça altında kalmasının da etkisiyle 1.10 

seviyesi  yakınlarını test etti. EURUSD'de her ne kadar 

yükseliş görülse de, 1.1050 seviyesinin üzerine 

geçemeyen hareketlerde kalıcı yükselişler görülemiyor. 

  

Teknik olarak incelendiğinde;  yükseliş hareketinin 

devamında 100 ile 200 günlük hareketli ortalamaların 

olduğu, 1,1050 fiyat seviyesi civarında güçlü bir direnç 

bulunmaktadır. 1.0950’nin altına doğru olan geri 

çekilmelerde ise 1,0900 ve 1,0870 destekleri önem 

kazanmakta. 



FX MONİTÖR – USD/TRY: 50 Günlük Ortalamasının Altına Sarkarsa Satışlar İvmelenebilir! 29.12.2015 

Kur, 2.90 seviyesinin üzerinde tutunmakta. Dün yurt içinde 

Reel Kesim Güven Endeksi ile kapasite kullanım oranı 

verilerinin beklentilerin altında kalmasına karşın; ABD 

tarafından beklentilerin oldukça altında kalan Dallas FED 

İş Dünyası Aktivite Endeksi  kurun  2.91’in altına 

sarkmasına vesile oldu. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; düşüşlerin sürmesi 

halinde 2,90 seviyesi güçlü destek olarak 

izlenebilecekken; 2,9150 seviyesi de olası yükselişlerde 

direnç noktası olarak hedeflenebilir. 2,90 desteğinin aşağı 

yönlü kırılması halinde bir sonraki destek seviyeleri 2.8940 

olabilecekken; 2.9150 direncinin yukarı yönlü kırılması 

halinde ise 2,9260 takip edilebilir. 



FX MONİTÖR – XAU/USD: Düşen Tepeler Yapmaya Devam Etmekte! 29.12.2015 

Petrol fiyatlarındaki gerilemenin oluşturduğu 

dezenflasyonist atmosferden de olumsuz etkilenen sarı 

metal, her yükseliş çabasında sert satışlara maruz 

kalmakta. Çin’den gelen olumsuz verilerin, büyüme 

risklerini tetiklemesinden büyük ölçüde olumsuz etkilenen 

Altın fiyatları, 1170 seviyesi  üzerinde tutunma çabasını 

sürdürüyor. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; 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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