
FX MONİTÖR  31.12.2015 

TÜRKİYE 
Veri akışı açısından sakin olan günde, Dolar Endeksi’ndeki yükselişin de etkisiyle USDTRY paritesinde alıcılı bir seyir izlendi. Günü 2.9182 seviyesinden kapatan 

parite, bu sabah itibariyle yatay bir seyir izlerken, Türkiye kanadından gelecek dış ticaret  verisi bir miktar volatilite yaratabilir. 

 

EURO BÖLGESİ 
Yeni yıl tatili öncesi Avrupa kanadı veri gündemi yönünden sakin durumdayken EURUSD paritesinin volatil bir seyir izlediğini gördük. Gün içinde en düşük 1.0902 

seviyesini test eden parite, kapanışını 1.0931’den gerçekleştirdi. 

 

ABD 
Bekleyen konut satışları Kasım ayında, piyasanın %0.7 artış beklentisinin aksine %0.9 azalış kaydetti. 

 

ASYA/PASİFİK 
Japonya piyasalarının yeni yıl tatili sebebiyle kapalı olduğu günde hafta başında BOJ kanadından ek bir parasal genişleme gelmeyeceğine yönelik açıklamaların etkisi 

sürüyor. Yen’deki değer kazancı sürmeye devam ederken,  USDJPY paritesi 120.65 direncini aşmakta zorlanıyor. 

 

 

EMTİA 
Dün açıklanan DOE petrol stokları verisine göre, ABD petrol stokları, geçtiğimiz hafta 1 milyon varillik azalış beklentilerine karşın 2.6 milyon varil artış gösterdi. Bir 

önceki hafta 5.9 milyon varil azalış gösteren veri, arz fazlası endişelerini canlı tutmaya devam ederken, Brent petrol 37 doların altına sarktı. 

TSİ Ülke Dönem Önem Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

10:00 Kasım TÜİK Dış Ticaret Dengesi($) -4,00MLR -3,62MLR

15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları 273BİN 267BİN

16:45 Aralık Chicago PMI 50,3 48,7

Almanya, Danimarka, İsveç, Rusya, İzlanda, Norveç ve Finlandiya borsaları işleme kapalı olacak. 

Günlük Veri Takvimi



FX MONİTÖR – EUR/USD: Düşük Hacimli Günde 20 Günlük Ortalamasından Destek Bulmakta. 31.12.2015 

Paritede yeni haftaya yükselişler ile başlangıç yapmıştık 

fakat paritede euronun hakimiyeti kısa sürdü. Dolar 

Endeksi’ndeki toparlanma ile birlikte gerileyen paritede ilk 

olarak 1.0950 seviyesinin altına gelindi. Bahsi geçen 

seviyenin altında satış baskısı paritede geride kalan günde 

1.0920 seviyesi destek olarak dirense de hareketlilik 1.09 

seviyesine kadar gerilemeyi başardı. Avrupa Merkez 

Bankasının "Kasım Ayı Parasal Gelişmeler Raporu" dün 

yayınladı. Rapora göre Kasım ayı içerisinde özellikle hane 

halkı kredilerinin yıllık büyüme hızındaki artış dikkatleri 

çekti. Dolayısıyla paritede bir miktar toparlanma gözlendi. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; 1.09 -1.0970 bandında 

yatay bir fiyatlamanın sürdüğü paritede satış baskısının 

artmasıyla ilk olarak 1.0880 ardından da 1.0860 

seviyelerine gelinebilir. Toparlanmanın görülmesi 

durumunda ise 1.0950 seviyesinin üzerinde 1.0980 direnci 

hayli önem taşıyor. 



FX MONİTÖR – USD/TRY: Kısa Vadeli Ortalamaları Arasında Sıkışmayı Sürdürüyor. 31.12.2015 

Bu haftayı veri ve gelişmeler açısından oldukça sakin 

geçirsek de dün asgari ücret artışının resmiyete 

dökülmesiyle beraber ilerleyen dönemde enflasyon 

oranının da yüksemesi beklenmekte. Dolayısıyla TL’nin 

üzerinde bir baskı oluşurken;  Dolar’ın gelişmekte olan 

para birimleri karşısındaki yükselmesi de  paritenin dün 

2.92’yi görmesinde etkili oldular. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; 50 günlük hareketli 

ortalamasının üzerinde fiyatlanan paritede yükselişlerin 

devamında 2,9150 üzerinde 2.9230’a doğru yükselişler 

görülebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 2.90 güçlü 

desteği kırılırsa  2.8890 desteği takip edilebilir.  



FX MONİTÖR – XAU/USD: 1065 Desteğini Kırdı. 31.12.2015 

ABD’de  Kasım ayı bekleyen konut satışları aylık bazda 

beklentilerin altında kalırken yıllık bazda beklentilerin 

üzerinde geldi. Dün Dolar Endeksi’ndeki yükselişle 

beraber sarı metal 1065 desteğinin altına sarktı.   

  

Teknik olarak incelendiğinde; kısa vadeli 

ortalamalarının altında fiyatlanan Altın, satış baskısının 

devam etmesi halinde 1058 ve 1054 desteklerini 

görebilecekken; olası  yukarı yönlü hareketlerde ise 1068 

ve 1075 seviyeleri takip edilebilir. 

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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