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PİYASALARDA SON DURUM 

 

USD/TL 3,8960 ile yeni bir tarihi zirve ile güne başlarken Asya’da karışık seyir var.  

Shanghai %0,53 ekside işlem görürken Nikkei %0,33 artıda işlem görmekte. Dünkü karışık kapanışın 

ardından bu sabah ABD vadelilerinde de yön aşağıda (-%0,06) 

Kasım ayı cari işlemler dengesi açıklanacak...  

Bugün saat 10:00’da 2016 yılı Kasım ayı cari işlemler dengesi takip edilecek. Ekim ayında cari işlemler 

dengesi 1,67 milyar dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 33,7 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. 

Kasım ayında cari işlemler dengesinin 2,6 milyar dolar açık vermesi bekleniyor.   

TL’deki rekor değer kaybı sonrasında TCMB’den zorunlu karşılık müdahalesi...  

Siyasi tarafta yaşanan belirsizliğin erken seçim senaryolarının yanı sıra yükselen jeopolitik riskler ve 27 

Ocak Fitch değerlendirmesi öncesinde TL’deki tansiyon dün de devam etti ve USD/TL bu sabah 3,8960 ile 

rekorunu tazeledi. Böylece USD/TL’deki yükseliş hafta başından bu yana %7’yi, geçen yılın Ekim ayı 

başından bu yana %30’a ulaştı. Dün TL’deki sert kayıp sonrasında piyasalarda gözlenen aşırı oynaklığın 

yakından takip edildiğini belirten TCMB, sağlıksız fiyat oluşumlarına karşı gerekli tedbirlerin alınacağını 

belirtti ve ilk önlem olarak da tüm vade dilimlerinde yabancı para zorunlu karşılıklarda 50 baz puan indirime 

gitti. Böylelikle piyasaya 1,5 milyar dolar ek likidite sağlamayı hedefleyen ve faiz artışına gitmeden likiditeyi 

sıkılaştırma yolunu tercih eden Merkez Bankası’nın müdahalesinin kurdaki ateşi söndürmede yetersiz 

olduğunu görüyoruz. Merkez Bankası’nın kurdaki hızlı yükselişler sonrasında atacağı adımlar dikkatle 

izlenmeye devam edilecek. TL’deki artan değer kayıpları ile 24 Ocak’ta gerçekleşecek PPK toplantısı 

öncesinde piyasada faiz artırımı yönünde beklentiler artmış durumda.   

Günün ajandası...  

Dışarıda saat 12:30’da İngiltere sanayi üretimi dışında önemli bir veri akışı bulunmuyor.  

 

Ekonomik Veri Takvimi  

      Beklenti Önceki 

11 Ocak 2017, Çarşamba 

10:00 Türkiye Cari İşlemler Dengesi-Kasım (Aylık) -2,6 milyar $ -1,67 milyar $ 

12:30 İngiltere İmalat Üretimi - Kasım (Aylık) 0,50% -0,90% 
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EUR/USD 

1.0580 altında düşüş devam edebilir… 

Dolar endeksinin gün boyunca kararsız bir seyir izlemesine rağmen EURUSD paritesinde 1.0595-1.0605 

aralığı üzerinde kalıcılık sağlanamadı ve yön yeniden aşağı dönmeye başladı. Kısa vadeli teknik 

göstergelerin 1.0580 altında düşüşe işaret etmeye başladığı paritede, 1.0520 ilk önemli destek seviyesi 

olarak izlenebilir. 1.0520 altına inilmesiyle düşüşün ivme kazanabileceği EURUSD çiftinde düşüş 1.0470 

ardından 1.0440 desteklerine kadar devam edebilir. Ancak, 1.0580 üzerinde gün içinde denge sağlanması 

durumunda EURUSD paritesinde 1.0625 ardından 1.0665 dirençlerinin test edildiği görülebilir.      

 Kapanış En Düşük En Yüksek Pivot Destek-I Destek-II Direnç-I Direnç-II 

EUR/USD 1.0560 1.0551 1.0627 1.0579 1.0531 1.0503 1.0608 1.0656 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

EUR/USD 1.0561 1.0480 1.0621 1.0874 1.1050 -0.13 0.6% 0.2% 
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USD/TRY  
Yeni tarihi zirve 3,8960 oldu… 

TL'de hızla devam eden değer kaybı sonrasında dün TCMB yabancı para zorunlu karşılık oranlarında tüm 

vadelerde 50bp indirime gitti. Etkisinin kısa sürdüğünü gözlemlediğimiz kararlar sonrasında yönün tekrar 

yukarı döndüğü USDTRY paritesinde bu sabah 3,8960 ile yeni tarihi zirve görüldü. Paritede 3,8150-3,80 ilk 

önemli destek seviyeleri olarak izlenebilecekken 3,90 önemli direnç olarak takip edilebilir. Saat 10:00'da 

açıklanacak ödemeler dengesi verisinin ardından USDTRY çiftinde 3,80 üzerinde kaldıkça gün boyunca 

yükseliş beklentisi korunabilir. 3,80 altına doğru olası geri çekilmede ise 3,74 kritik destek seviyesi.  

 Kapanış En Düşük En Yüksek Pivot Destek-I Destek-II Direnç-I Direnç-II 

USD/TRY 3.7765 3.7405 3.7855 3.7675 3.7495 3.7225 3.7945 3.8125 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

USD/TRY 3.6560 3.5502 3.4324 3.2209 3.0700 1.6% 5.3% 6.5% 
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EUR/TRY 

Bugün 4,1128 ile yeni tarihi zirve görüldü… 

TL'nin tüm para birimleri karşısında devam eden değer kaybı sonrasında dün TCMB'den gelen adımların çok 

sınırlı bir etki yarattığını gözlemledik. Kısa, orta ve uzun vadeli tüm göstergelerin yükselişin sürebileceğine 

işaret ettiği EURTRY paritesinde 3.9950/4.0050 önemli destek bölgesidir. Saat 10:00'da açıklanacak Kasım 

ayı ödemeler dengesi verisi sonrasında bu destek seviyeleri üzerinde tutunma devam etmesiyle paritede 

yeni zirve seviyelerinin test edilmesi beklenebilir. 4.0550 üzerinde kalması durumunda 4.08 ardından 4.12 

seviyelerini yeniden test etmesi beklenebilir. 3.9950/4.0050 aralığı altına inilmedikçe olası geri çekilmeler 

güç toplama olarak değerlendirilebilir.    

 Kapanış En Düşük En Yüksek Pivot Destek-I Destek-II Direnç-I Direnç-II 

EUR/TRY 3.9935 3.9585 4.0065 3.9862 3.9658 3.9382 4.0138 4.0342 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

EUR/TRY 3.8511 3.7255 3.6527 3.5033 3.3908 2.2% 6.9% 7.9% 
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GBP/USD 
TSİ 12:30'daki Kasım ayı üretim verisi yön belirleyici olarak izlenebilir… 

Kısa vadeli teknik göstergelerin önemli destek seviyelerin altına inilmesiyle düşüşe işaret etmeye başladığı 

paritede, 1.2210 seviyesinin önemli olduğu düşüncesindeyiz. TSİ 12:30'da açıklanacak Kasım ayı sanayi 

üretimi verisinin beklentilerin altında kalması durumunda 1.2120 desteğinin de altına inilerek 1.2080 

ardından 1.2005 desteklerini test etmesi beklenebilir. Ancak, kısa vadeli teknik göstergelerin düşüşe işaret 

etmesine rağmen veri sonrasında veya gün içinde 1.2210 üzerine geçilmesiyle GBPUSD çiftinde düşüş 

beklentisi sonlandırılarak 1.2320 direncine kadar yükselişin devam ettiği görülebilir.            

 Kapanış En Düşük En Yüksek Pivot Destek-I Destek-II Direnç-I Direnç-II 

GBP/USD 1.2169 1.2108 1.2189 1.2155 1.2121 1.2074 1.2202 1.2236 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

GBP/USD 1.2239 1.2326 1.2430 1.2600 1.3239 0.0% -1.3% -1.3% 
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USD/JPY 
116.40 geçilmedikçe tepki çabaları sınırlı kalabilir…  

Dolar endeksindeki yükselişle birlikte 116.40 direncinin izlendiği paritede, bu seviye geçilmedikçe tepki 

çabalarının sınırlı kalması beklenebilir. Kısa vadeli teknik göstergelerin yükselişi henüz teyit etmediği 

paritede 116.40 direncinin geçilmesiyle yükselişin ivme kazanacağı paritede, 117.25 ardından 117.55 

dirençlerine doğru yükselişini sürdürebilir. Kısa vadeli teknik göstergelerin yükselişi henüz teyit etmediği 

göz önüne alınarak 115.60 desteğinin altına inilmesiyle paritede düşüşün ivme güçlenerek 114.50 

seviyelerine kadar sürmesi beklenebilir                    

 Kapanış En Düşük En Yüksek Pivot Destek-I Destek-II Direnç-I Direnç-II 

USD/JPY 115.6560 115.1830 116.3430 115.7273 115.1117 114.5673 116.2717 116.8873 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

USD/JPY 116.0545 116.9973 113.4010 108.0952 106.9542 0.3% -1.1% -0.7% 
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XAU/USD 

1182 üzerinde yükselişin devam etmesi beklenebilir…  

Kısa vadeli teknik göstergelerin yükselişe işaret etmeyi sürdürdüğü Altın/Ons’ta 1182.50 önemli destek 

seviyesidir. Bu seviyenin altına inilmesiyle kısa vade için yükseliş beklentisinin sonlanacağı Altın/Ons’ta 

1175 ardından 1168 seviyelerine dek düşüş devam edebilir. Ancak, 1182 üzerinde kaldıkça yükseliş 

beklentisinin korunabileceği Altın/Ons’ta 1195 direncinin aşılmasıyla yükselişin ivme kazanarak 1201 

ardından 1215 dirençlerini test edeceği düşünülebilir.               

 Kapanış En Düşük En Yüksek Pivot Destek-I Destek-II Direnç-I Direnç-II 

XAU/USD 1187 1180 1191 1186 1181 1175 1192 1197 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) 

 5 22 50 100 200 

XAU/USD 1184 1152 1194 1242 1267 
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TEKNİK ANALİZ İNDİKATÖR DEĞERLERİ NE İFADE EDİYOR? 

 

 

 

PİVOT DESTEK DİRENÇ NOKTALARI 

Pivot noktaları ve o seviyedeki direnç ve destek bölgesi, fiyatların yönünün değişebileceği bölgelerdir. 

Bu seviyeler destek ve direnç noktaları olarak stop ve hedef belirlerken hesaba katılabilir. Hesaplamada 

önceki günün en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatı dikkate alınır. 

 

Fiyat hareketlerindeki olası destek ve direnç seviyelerinin belirlenmesi için kullanılan yöntemlerden 

birisidir. Pivot noktaları, genel olarak küçük fiyat hareketleri için kestirmek istenen belirgin direnç ve 

destek seviyelerin saptanması için kullanılmaktadır. Bu anlamda, küçük fiyat dalgalanmalarından 

yararlanmak isteyen piyasa oyuncuları için önemli bir yön gösterici olarak kullanılabilir. Pivot 

noktalarının kullanımı hem kanal içindeki hareketlere oynayan hem de kanal dışında hareketlerin 

gerçekleşmesini bekleyen yatırımcı/piyasa oyuncuları tarafından kullanılabilir. Kanal içerisindeki 

hareketler üzerine oynayan yatırımcılar, pivot noktalarının gösterdiği seviyeler ile fiyat dönüşünün hangi 

bölgeden gerçekleşebileceğini görme yöntemini kullanabilirken, kanal çıkışına oynayan piyasa 

oyuncuları ise, fiyatların hangi seviyelerde kanal dışarısına çıkılması için kırılmasını bekledikleri anahtar 

seviyeleri takip edebilmektedirler. 

 

İlk 2 destek ve direnç seviyelerinin hesaplandığı pivot noktaları formülasyonu: 

  

2. Direnç Seviyesi (R2) = Pivot + (R1 - S1) 

1. Direnç Seviyesi (R1) = (2 x Pivot) – En Düşük 

Pivot Noktası = (Yüksek + Kapanış + Düşük) / 3 

1. Destek Seviyesi (S1) = (2 x Pivot) – En Yüksek 

2. Destek Seviyesi (S2) = Pivot - (R1 - S1) 

 

HAREKETLİ ORTALAMALAR (HO) 

Hareketli ortalama, hisse senedi fiyatlarının belirli bir zaman dilimindeki ortalamalarını gösteren bir 

indikatördür. Basit, ağırlıklı ve eksponansiyel (üslü) olarak hesaplanabilir. Basit ortalamalar belirlenen 

süre içindeki her değere eşit önem verirken, diğer iki yöntem günümüze en yakın değerlere daha fazla 

ağırlık verir. Bültenimizde basit hareketli ortalama yöntemi kullanılmış, 5, 22, 50, 100 ve 200 günlük 

hesaplanmıştır. Kısa dönemli hareketli ortalamanın uzun dönemliyi keserek yukarı çıkması "al", aşağı 

düşmesi ise "sat" sinyalini olarak yorumlanır. 
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Uyarı Notu: 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 rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup 

yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir 

yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. 

Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı 

kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum 

çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu 

bulunmamaktadır. 

Yüksek Risk Uyarısı: 

Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemleri (Forex) piyasalarında teminat ile yapılan işlemler yüksek risk içerirler. Bu 

risk seviyesi her yatırımcı için uygun olmayabilir. Kaldıraç etkisi nedeniyle düşük teminatlı işlem yapmanın 

piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek 

kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek zararlara da yol açabileceği ihtimali daima gözönünde 

bulundurulmalıdır. Ters fiyat hareketleri sonucunda yetkili kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü 

kaybedebilirsiniz. Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemlerine ilişkin olarak yetkili kuruluş personelince yapılacak 

teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılacak öngörülerin 

gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. 

 


