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TÜRKİYE 
TÜİK dış ticaret dengesi Ekim ayında %42.5 oranında azalarak beklentilerin altında 3.62 milyar dolar açık verdi. Verinin Türk Lirası’na etkisi pozitif olurken, 

USDTRY paritesi 2.92’nin altına sarktı. 

 

EURO BÖLGESİ 
• İngiltere ekonomisi üçüncü çeyrekte %0.5 ve yıllık bazda %2.3 oranında büyüyerek piyasa öngörülerini karşıladı. 

• Almanya’da perakende satışlar Ekim ayında beklenmedik bir şekilde %0.4 daralma kaydederken, yıllık bazda da piyasa tahminlerinin altında kalarak %2.1 

artış gösterdi (beklenti: %2.9). 

• Euro Bölgesi’nde tüketici güveni Kasım’da -6.0 seviyesinden -5.9’a yükselerek 4 yılın en yüksek seviyesini gördü. 

 

ABD 
Şükran Günü tatili olması sebebiyle haftanın son gününde yarım gün işleme açık olan ABD piyasaları veri akışı yönünden oldukça sakindi. Dolar Endeksi 

99.65 -100.2 aralığında dalgalandığı günü Dolar’daki net uzun pozisyon sayısındaki artışın da etkisiyle 100 seviyesinin üzerinde tamamladı. 

 

ASYA/PASİFİK 
• Japonya’da sanayi üretimi Ekim ayında %1.4 artış göstererek piyasa tahminlerinin altında gerçekleşirken, yıllık bazda %1.4 daraldı. 

• Yeni Zelanda’da ANZ İş Dünyası Güven Endeksi Kasım ayında 10.5’ten 14.6’ya yükseldi. 

  

EMTİA 
Dolar’daki net uzun pozisyon sayısının artış göstermeye devam etmesi, Dolar Endeksi’nin 100 seviyesi üzerindeki hareketini desteklerken, Altın fiyatlarındaki 

aşağı yönlü seyir de ikinci güne taşınmış durumda. Öte yandan 4 Aralık’ta gerçekleştirilecek OPEC toplantısı öncesi, İran’ın üretim tavanını indirmeyeceğini 

açıklaması sonrası petrol fiyatları da yeniden 45 doların altında işlem görmekte. 

TSİ Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

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

15:30 3.Çeyrek Cari İşlemler Dengesi(C$) -15,15MLR -17,4MLR

16:45 Kasım Chicago PMI 54,0 56,2

17:00 Ekim Bekleyen Konut Satışları(Aylık) %1,5 -%2,3

17:30 Kasım Dallas FED İmalat Aktivite Endeksi -12,0 -12,7

Günlük Veri Takvimi



FX MONİTÖR – EUR/USD: Düşüş Kanalı Üst Bandına Yaklaşmakta.  30.11.2015 

Piyasaların, bu hafta içerisinde gerçekleşecek olan 

Avrupa Merkez Bankası toplantısı sonucunda 

Banka'nın parasal genişlemeyi arıtabileceğine yönelik 

beklentileri ve Dolar Endeksi’nin 100 seviyesinin 

üzerine çıkarak Mart ayından bu yana zirve seviyesini 

test etmesi, EURUSD paritesi üzerindeki satış 

baskılarını artırarak paritenin 1,06 bölgesi altında kalıcı 

olmasına neden oldu.  

  

Teknik olarak incelendiğinde; Düşüş eğiliminde olan 

paritenin, 1,0609 - 1,0576 seviyeleri arasında hareket 

etmekte olduğu görülmekte. 1,0609 direncinin yukarı 

yönlü kırılması halinde 1,0645 seviyesi direnç 

olabilecekken; 1,0575 desteğinin aşağı yönlü kırılması 

halinde ise  1,0560 ve 1.0520 seviyelerine düşüş 

görülebilir. 



FX MONİTÖR – USD/TRY: 2.9180’deki 20 Günlük Ortalamasını Test Etmekte.  30.11.2015 

Yurt içi Ekonomik Güven Endeksi’nin %27 artışla 

beklentilerin çok üzerinde bir yükseliş 

gerçekleştirmesi; yurt içinde devam eden jeopolitik 

riskler ve haftanın son işlem günü Dolar Endeksi’nin 

Mart ayından bu yana en yüksek seviyesine çıkmış 

olması, kur üzerindeki iyimser havayı dağıtarak kurun 

yeniden 2,90 seviyesinin üzerine çıkmasına neden 

oldu. Paritede 2,9260 desteğinin aşağı yönlü kırılması 

halinde 2,9140 seviyesi izlenebilecekken; 2.9390 

direncinin yukarı yönlü kırılması halinde ise  2,9510 

hedeflenebilir. 



FX MONİTÖR – XAU/USD: Azalan Üçgen Aşağı Yönlü Kırıldı. 30.11.2015 

Dolar Endeksi’ndeki güçlenme, Altın fiyatlarının 2010 

yılının Şubat ayından bu yana en düşük seviyesine 

gerilemesine vesile oldu. Altın fiyatlarının bugün 

yapacağı kapanış, yarın yeni ayın başlaması ile birlikte 

aylık grafikteki kanalın akıbetini belirleyecek. Bu 

kanalın kırılması, sarı metaldeki düşüşün daha da 

derinleşmesine neden olabilir. 1064 direncinin yukarı 

yönlü kırılması halinde 1068 direncini takip 

edilebilecekken; 1055 desteğinin aşağı yönlü kırılması 

halinde ise 1042 desteği 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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