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PİYASALARDA SON DURUM 

 

TL’deki değer kaybı sürüyor. Artan risklerle birlikte hafta başından bu yana TL’de rekor kayıplar 

görülüyor. Dün USD/TL 3,9422 ile rekorunu yenilerken döviz sepeti 4’ün üzerine çıktı. USD/TL’nin 

yılbaşından bu yana değer kaybı %12’ye yaklaştı. Bu sabah itibariyle USD/TL 3,8760 seviyesinden işlem 

görmekte. Dışarıda ise yeni ABD başkanı Trump’ın ilk basın toplantısının etkileri küresel 

piyasalarda hissediliyor. Trump’ın uygulayacağı politikalar hakkında detaylı bilgi vermekten kaçınması 

sonrasında dolarda kayıplar ön plana çıkarken, sabah itibariyle dolar karşısında değer kazanan yen ile 114 

seviyesine geri çekilen USD/JPY paritesi Nikkei endeksinde satışları ön plana çıkartıyor. (Nikkei -%1,03). 

Asya piyasalarının kalanında da satış ağırlıklı bir seyrin görüldüğü yeni günde ABD vadelileri de %0,24 

ekside.  

Cari açık Kasım ayında 2,3 milyar dolar ile beklentilerin altında gerçekleşti… Kasım ayında 2,6 

milyar dolar açık vermesi beklenen cari işlemler dengesi 2,27 milyar dolar açık ile beklentilerin altında 

gerçekleşti. Böylelikle Kasım ayı itibariyle 12 aylık cari açık 33,7 milyar dolar ile Ekim ayı sonu ile aynı 

seviyelerde kaldı. Dış ticaret açığının yüksek seyri, jeopolitik riskler ve güvenlik endişeleri ile azalan turizm 

gelirleri 2016 genelinde cari açık üzerinde baskı unsuru oluşturduğunu görüyoruz. Turizm gelirlerinin 2016 

yılı Ocak- Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %35 oranında yıllık düşüş göstermesi bu 

dönemde cari açığın artışında önemli rol oynamıştır. 2017 yılında enerji maliyetlerindeki düşüşün pozitif 

etkisinin zayıflaması ve devam eden jeopolitik risklerin turizm gelirlerini olumsuz etkilemesinin cari açıkta 

yukarı yönde etki yapabileceğini düşünüyoruz. Öte yandan Rusya ile normalleşme sürecine girilmesi ihracat 

tarafında ılımı etki yaratabilir. Yılın son ayında cari açık rakamının yüksek seyrettiği göz önüne alındığında, 

2016 yılsonu tahminimiz olan 34,5 milyar dolar cari açık tahminimizi koruyoruz.  

Günün ajandası... İçeride önemli bir veri akışının bulunmadığı günde dışarıda saat 12:00’da Almanya 3. 

çeyrek büyüme verisi, 13:00’da Euro Bölgesi sanayi üretimi, 16:30’da ise ABD haftalık işsizlik maaşı 

başvuruları takip edilecek.  

 

Ekonomik Veri Takvimi  

      Beklenti Önceki 

12 Ocak 2017, Perşembe 

12:00 Almanya GSYH-Yıllık 1,90% 1,60% 

13:00 Euro Bölgesi Sanayi Üretimi - Kasım (Aylık/ Yıllık) 0,5%/1,6% -0,1%/0,6% 

15:30 Euro Bölgesi ECB Para Politikası Toplantı Tutanakları     

16:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 255 bin 235 bin 
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EUR/USD 

1.06 yön belirleyici seviye… 

ABD'nin yeni başkanı Trump'ın ilk basın açıklaması öncesinde 1.0454 seviyelerine kadar gerileyen ancak 

basın toplantısı ile birlikte düşüşe geçen Dolar endeksi ve EURUSD paritesinde yükseliş çabaları gözlemledik. 

Kısa vadeli teknik göstergelerin akşam itibariyle yeniden yükselişe işaret etmeye başladığı paritede, 1.0625 

ilk önemli direnç seviyesidir. 1.0625 üzerinde 1.0680 ardından 1.0720 ve 1.0770 dirençlerine kadar yükseliş 

görülebilir. Ancak, 1.0570 desteğinin kırılmasıyla 1.0515’e kadar düşüşün görülebileceği paritede 1.0515 

altına inilmesiyle düşüşün bir kez daha hız kazanması EURUSD çiftinde 1.0460 ve 1.0350 seviyelerine kadar 

düşüş beklenebilir.      

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

EUR/USD 1.0573 1.0454 1.0622 1.0550 1.0477 1.0381 1.0646 1.0718 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

EUR/USD 1.0566 1.0481 1.0612 1.0867 1.1046 0.24 0.0% 0.7% 
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USD/TRY  
3.85 ilk önemli destek seviyesi… 

Hızla devam eden TL'deki değer kaybı neticesinde dün 3.9422 seviyelerinin test edildiği USDTRY paritesinde 

kısa vadeli teknik göstergeler yükselişe işaret etmeyi sürdürüyor. Tüm göstergelerin aşırı alım bölgesine 

gelmesine rağmen 3.8500 ve 3.8200 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir. 3,82’nin altına inilmedikçe 

teknik göstergelerin aşırı alım bölgesinde yükselişe işaret etmeyi sürdürmesi beklenebilir. Bununla birlikte 

3.9160 ardından 3.9350 dirençlerinin önemli olduğu USDTRY çiftinde, bu seviyelerin geçilmesiyle 3.9850 

ardından 4.0050/4.0250 seviyelerine doğru yükselişin devam edeceği düşünülebilir.  

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

USD/TRY 3.8915 3.8415 3.8985 3.8772 3.8558 3.8202 3.9128 3.9342 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

USD/TRY 3.7109 3.5653 3.4472 3.2301 3.0749 2.3% 7.7% 9.0% 
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EUR/TRY 

4.0550 desteği üzerinde yükseliş devam edebilir… 

TL'de devam eden değer kaybıyla birlikte dün 4.1277 seviyesinin test edildiği EURTRY paritesinde 4.0550 

ilk önemli destek seviyesidir. Kısa ve orta vadeli teknik göstergelerin aşırı alım bölgesinde olmasına rağmen 

önemli destek seviyeleri altına inilmedikçe yükseliş beklentisinin korunabileceği paritede, 4.0550 altına 

inilmesiyle düşüşün ivme kazanarak 4.0150/4.0250 aralığına kadar devam etmesi beklenebilir. İlk önemli 

direnç olan 4.1255 üzerine geçilmesi durumunda ise yükselişin yeniden ivme kazanması ve 4.1650 ardından 

4.1850 dirençlerini test edeceği düşünülebilir.    

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

EUR/TRY 4.0865 4.0435 4.0915 4.0738 4.0562 4.0258 4.1042 4.1218 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

EUR/TRY 3.9172 3.7409 3.6649 3.5109 3.3950 1.9% 8.9% 9.9% 
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GBP/USD 
Yükselişin devam etmesi için 1.22 üzerinde yerleşme sürmeli… 

Dolar endeksinde görülen dalgalı seyirle birlikte GBPUSD paritesinde de volatil bir gün yaşandı. Kısa vadeli 

teknik göstergelerin net olarak bir yöne işaret etmediği paritede, 1.22 yön belirleyici seviye olarak 

izlenebilir. GBPUSD çiftinde yükselişin devam edebilmesi için 1.22 üzerinde yerleşmenin sürmesi 

gerekmektedir. 1.22 üzerinde kısa vadeli teknik göstergelerin de yükselişi desteklemeye başlayacağı 

paritede 1.2245 ardından 1.2295 dirençleri takip edilebilir. Ancak, 1.22 üzerinde yerleşme sağlanamaması 

durumunda 1.2155 desteğine kadar geri çekilme yaşanabilir. 1.2155 altında 1.2080 ve 1.2005 desteklerinin 

test edildiği görülebilir.            

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

GBP/USD 1.2200 1.2042 1.2270 1.2171 1.2072 1.1943 1.2299 1.2399 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

GBP/USD 1.2203 1.2307 1.2426 1.2591 1.3230 0.0% -1.7% -1.0% 
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USD/JPY 
114.90 ve 115.25 önemli direnç seviyeleridir…  

Dolar endeksinde dün görülen dalgalı seyirle sert hareketlerin görüldüğü USDJPY paritesinde 115.00 

seviyesinin altına inildi. Kısa vadeli teknik göstergelerin 113.80 desteği üzerinde yukarı yöne işaret  etmeyi 

sürdürdüğü paritede, 114.90 ve 115.25 izlenmesi gereken ilk önemli direnç seviyeleridir. 115.25 üzerine 

geçilmesiyle 115.85 ardından 116.40 dirençlerine doğru yükselişin devam ettiği görülebilir. Ancak, 114.90 

direnci geçilemez ve 113.80 desteğinin altına inilirse USDJPY çiftinde düşüşün ivme kazanması ve 112.70 

ardından 111.20 seviyelerini hedef haline getirmesi beklenebilir.                     

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

USD/JPY 115.4875 114.2495 116.8550 115.5307 114.2063 112.9252 116.8118 118.1362 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

USD/JPY 115.7819 116.9548 113.6257 108.2319 106.9845 -0.7% -0.7% -1.8% 
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XAU/USD 

1195 üzerinde yükselişin devam etmesi beklenebilir…  

ABD’nin yeni başkanı Trump’ın basın toplantısı öncesinde ve sonrasında Dolar endeksiyle birlikte sert 

hareketliliğin görüldüğü Altın/Ons’ta, düne kadar direnç olarak izlediğimiz 195 seviyesinin artık destek 

haline gelmiştir. 1195 altına inilmedikçe yükseliş eğiliminin sürebileceği Altın/Ons’ta 1201 direncinin 

aşılmasıyla orta vadeli teknik göstergelerin de yükselişe işaret etmeye başlayacağı ve yükselişin 1225-1231 

bandına kadar süreceği düşünülebilir. Ancak, 1195 altına tekrar inilmesi durumunda 1189 ilk ara destek 

olmak üzere 1179 ve 1173 desteklerine kadar düşüşün devam etmesi beklenebilir.                

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

XAU/USD 1191 1177 1198 1189 1180 1168 1201 1210 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) 

 5 22 50 100 200 

XAU/USD 1186 1153 1183 1241 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. 

 


