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TÜRKİYE 
TÜİK tarfından açıklanan Ekonomik Güven Endeksi, Aralık ayında %3.8 azalışla 100.81 seviyesine geriledi. Veri sonrası aşağı yönlü bir hareket başlatan USDTRY 

paritesi akşam saatlerinde 2.9035 seviyesine kadar geriledikten sonra, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla yeniden 2.91’in üzerine çıktı. 

 

EURO BÖLGESİ 
Yeni yıl tatili öncesi Avrupa kanadı veri gündemi yönünden sakin bir seyir izlemeyi sürdürürken, EURUSD paritesi ABD’den gelen CB Tüketici Güveni ile hareketlendi. 

Verinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle bir süreliğine 1.09’un altına sarkan parite, günü düşüşle tamamladı. 

 

ABD 
Conference Board Tüketici Güven Endeksi, Aralık ayında 96.5 seviyesine yükselerek bir önceki veriyi ve piyasa tahminlerini geride bıraktı. 

 

ASYA/PASİFİK 
Hafta başında Japonya Sanayi Üretim Endeksi ve perakende satışlar verilerinin beklentilerin altında gelmesiyle birlikte USDJPY paritesinde sınırlı yükselişler 

gözlenmişti. Daha sonra Asya kanadı veri açısından sakin bir seyir izlerken, Japonya Merkez Bankası (BOJ) Yönetim Kurulu üyesi Funo’nun dün Nikkei gazetesine 

yaptığı açıklamalar takip edildi. Funo, para politikasını yönlendirirken uzun vadeli ekonomik trende bakacaklarını ve kısa vadeli fiyat düşüşleri karşısında otomatik 

olarak teşvikleri genişletmeyeceklerini söyledi.   

 

EMTİA 
Dün açıklanan API petrol stokları verisine göre, ABD petrol stokları geçtiğimiz hafta 2.9 milyon varil artış gösterdi. Bir önceki hafta 3.6 milyon varil azalış gösteren veri, 

arz fazlası endişelerini canlı tutmaya devam etse de, petrol fiyatlarındaki pozitif görünüm ikinci güne taşındı. 

TSİ Ülke Dönem Önem Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

17:00 Kasım Bekleyen Konut Satışları (Aylık) %0,6 %0,2

Günlük Veri Takvimi



FX MONİTÖR – EUR/USD: 20 Günlük Ortalamasından Destek Bulmakta. 30.12.2015 

Dün ABD'de açıklanan Ticaret Açığı ve Tüketici Güveninin 

beklentilerin üzerinde gelmesi sonrası parite 1.09’un altına 

kadar sarktı. Bugün 1.0920 destek seviyesi üzerinde işlem 

gören paritede, yukarı yönlü gidişatın devamı halinde 

1.0950 ve 1.1010 takip edeceğimiz ilk dirençler 

olabilecekken;  olası geri çekilmelerde ise 1.0920 altında 

1.09 ve 1.0870 destek seviyeleri gündeme gelebilir. 



FX MONİTÖR – USD/TRY: Kısa Vadeli Ortalamalarının Arasında Fiyatlanmakta. 30.12.2015 

USD/TRY paritesi, 2.90 seviyesinin üzerinde seyrini 

sürdürüyor. Yabancıların Noel tatili sebebiyle piyasalarda 

işlem hacimleri azalmış durumda. Bu nedenle, piyasalar 

üzerinde sert hareketler görülmüyor. Dün yurt içi 

ekonomik güven endeksindeki gerileme ve ABD tüketici 

güven endeksindeki artışla beraber kur, tekrar 2.91’in 

üzerine çıkmış durumda.  

  

Teknik olarak incelendiğinde; 50 günlük hareketli 

ortalamasının üzerinde yer alan parite, yükselişlerin 

devamında 2,9150 üzerinde 2.9230’a doğru ivmelenebilir. 

Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 2.90 güçlü desteği 

kırılırsa  2.8890 desteği takip edilebilir. 



FX MONİTÖR – XAU/USD: Düşük Hacimli Piyasada Yatay Seyretmekte.  30.12.2015 

ABD CB tüketici güven endeksindeki yükseliş, Dolar 

Endeksi’ni yeniden 98.00 seviyesinin üzerine 

yükselmesine vesile oldu.  Diğer taraftan önceki gün Çin 

ekonomisinde endüstriyel çarkların yavaşlaması ham 

madde ihtiyacının da azalacağına yönelik işaret vermişti. 

Bu gelişmeler metalleri satış baskısına maruz bıraksa da 

metal sepetinde bir miktar tepki oluştuğunu görüyoruz. 

  

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 devam etmesi 

halinde 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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