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PİYASALARDA SON DURUM 

 

Merkez Bankası’nın hamlesi sonrasında USD/TL 3,92’lerden 3,75 seviyesine kadar gevşerken, döviz sepeti 

3,90’nın altına geriledi. Bu sabah USD/TL’de işlemler 3,7816 seviyesinden geçmekte. Sıkılaştırma hamlesi 

sonrasında TL’deki değerlenme endekste de alımları hızlandırırken, endeks %4,15, bankacılık endeksi  %6,8 

primle günü tamamladı. 

Asya piyasalarında bu sabah görünüm karışık. Aralık ayında beklentilerin üzerinde %6,1 daralan Çin 

ihracatı sonrasında Shanghai endeksi an itibariyle %0,21 değer kaybederken, yendeki değer kaybından 

destek bulan Nikkei endeksi %0,66 artıda. Yellen ise bu sabah gerçekleştirdiği konuşmasında ABD 

ekonomisinin kısa vadede ciddi bir riski bulunmadığı ifade etti. Dün yaşanan kayıpların ardından bu sabah 

ABD vadelileri  %0,08 artıda.  

TCMB’den likidite hamlesi. Dün Merkez Bankası 1 hafta vadeli repo ihalesini açmadı. Bu hamle, TCMB’nin 

bankaları %8 haftalık repo oranı yerine %10 olan geç likidite penceresine yöneltmesi dolayısıyla sıkılaştırma 

anlamına gelmekte. Böylelikle Merkez Bankası mevcut durumda %8,30’larda olan ortalama fonlama 

maliyeti yükselterek TL’nin maliyetini artırıp dövize olan talebi kıstı.  

Bu hamle sonrasında USD/TL’nin 3,92’lerden 3,76 seviyesine kadar gevşedi ki bu noktada gevşemenin 

devamı Merkez Bankası’nın hamlesine devam edip etmeyeceğine bağlı olacak. Bugünkü ihale açıp 

açmayacağı önemle takip edilmekle birlikte biz TCMB’nin TL’deki tansiyon inene kadar bu hamlesine devam 

edeceğini düşünmekteyiz.  

Başbakan Yardımcısı Şimşek de dün yaptığı açıklamada Merkez Bankası’nın elinin kolunun bağlı olmadığını, 

geçmişte olduğu gibi gereken tedbirleri aldığını ve alacağını söyledi.  

Öte yandan tek yatırım yapılabilir nota sahip olduğumuz derecelendirme kuruluşu Fitch’in dün kamuoyuyla 

paylaştığı değerlendirmeler de önemli. 27 Ocak’ta açıklayacağı Türkiye not görünümü değerlendirmesi 

öncesinde Fitch, not indirimi riskine değindi. Uzun süredir TL’de siyasi ve jeopolitik gelişmeler dolayısıyla 

not baskısının olduğunu da hatırlatalım.  

Günün ajandası... Yurtiçinde önemli veri akışı bulunmazken, ABD’den saat 16:30’da Aralık ayı üretici 

fiyatları verisini ve perakende satışları, 18:00’da ise Michigan tüketici güvenini alacağız.  

 

Ekonomik Veri Takvimi  

13 Ocak 2017, Cuma 

16:30 ABD ÜFE Üretici Fiyatları Endeksi - Aralık (Aylık/Yıllık) 0,1%/1,6% 0,4% /1,2% 

16:30 ABD Perakende Satışlar - Aralık (Aylık) 0,4% 0,1% 

18:00 ABD Michigan Tüketici Güveni 99,00 98,20 
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EUR/USD 

1.0585/1.0600 aralığı önemli destek… 

Bir süredir 1.06 bölgesini geçmekte zorlanan EURUSD paritesinde dün, 1.0620 üzerine geçilmesiyle birlikte 

yükselişin ivme kazanarak 1.0685 seviyelerini test ettiğini gözlemledik. Kısa vadeli teknik göstergelerin 

1.0585/1.0600 aralığı üzerinde yükselişe işaret etmeye başladığı EURUSD çiftinde, 1.0680 ilk direnç bölgesi 

olarak izlenebilir. 1.0680 üzerinde 1.0725 ve 1.0790 dirençlerinin test edilmesi beklenebilir. Ancak, kısa 

vadeli göstergeler arasındaki pozitif uyumsuzluklara rağmen 1.0585 altına inilmesiyle yükseliş beklentisi 

sonlandırılabilir. 1.0585 altında 1.0545 ve 1.0510 seviyelerine kadar düşüş görülebilir.      

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

EUR/USD 1.0623 1.0572 1.0685 1.0627 1.0568 1.0513 1.0681 1.0740 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

EUR/USD 1.0588 1.0487 1.0602 1.0862 1.1042 -0.08 0.8% 0.8% 
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USD/TRY  
3.8050 altında düşüş devam edebilir… 

TCMB'nin hamlesi ile dolar endeksindeki düşüş neticesinde TL'de görülen değerlemenin etkisiyle USDTRY 

paritesinde dün sert düşüş kaydedildi. Bazı kısa vadeli teknik göstergeler arasında ilk negatif 

uyumsuzlukların belirginleştiği USDTRY paritesinde, 3.7450 ilk önemli destek seviyesidir. 3.7450 altına 

inilmesiyle USDTRY çiftinde düşüşün ivme kazanarak 3.7185 ardından 3.6950 seviyelerini test etmesi 

beklenebilir. Ancak, 3.7450 üzerinde tutunmanın sürmesi veya 3.8050 üzerine tekrar geçilmesi durumunda 

USDTRY paritesinde gün içi göstergeler arasında yeniden pozitif uyumsuzluklar belireceğinden düşüş 

beklentisi sonlandırılarak 3.8650 seviyelerine kadar yükseliş beklenebilir.  

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

USD/TRY 3.7915 3.7705 3.8735 3.8118 3.7502 3.7088 3.8532 3.9148 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

USD/TRY 3.7609 3.5822 3.4619 3.2392 3.0797 -0.2% 6.9% 8.8% 
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EUR/TRY 

4.0450 üzerine geçilmedikçe yükseliş çabaları sınırlı kalabilir… 

TL'de güçlenme eğiliminin artmasıyla 4.0550 desteğinin kırıldığı EURTRY çiftinde, bu seviyenin altında 

düşüşün ivme kazandığını gözlemledik. Kısa vadeli göstergeler arasında beliren negatif uyumsuzluklarla 

birlikte 4.0150 desteğinin de altına gerileyen EURTRY çiftinde, yeniden 4.0450 üzerine geçilmedikçe 

yükseliş çabaları sınırlı kalabilir. Bununla birlikte 3.9850 altına inilmesi durumunda 3.96 ardından 3.9350 

seviyelerine kadar düşüş görülebilir. Ancak, 4.0450 üzerinde tekrar yerleşme sağlanması durumunda düşüş 

beklentisi sonlandırılarak 4.0850 ve 4.1100 seviyelerine doğru yükseliş beklenebilir.    

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

EUR/TRY 4.0345 4.0205 4.1215 4.0588 3.9962 3.9578 4.0972 4.1598 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

EUR/TRY 3.9790 3.7591 3.6777 3.5188 3.3994 0.7% 8.2% 10.7% 
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GBP/USD 
1.22 yön belirleyici seviye olmaya devam ediyor… 

Dünkü işlemlerde 1.2315 seviyelerini test etmesine rağmen 1.2290 üzerinde kalıcılık sağlayamayan 

GBPUSD paritesinde yönün yeniden aşağı dönmeye başladığını gözlemledik. 1.2240 ve 1.2200 seviyelerinin 

önemli olduğu paritede, bu seviyeler üzerine geçiş görülmedikçe yükseliş çabalarının sınırlı kalması ve 

düşüşün devam etmesi beklenebilir. Bununla birlikte 1.2120 desteğinin de altına inilmesiyle düşüşün hız 

kazanacağı ve 1.2005 desteğinin test edileceği düşünülebilir. Ancak, 1.2200 ardından 1.2240 dirençlerinin 

aşılmasıyla düşüş beklentisi sonlandırılarak 1.2290 ve 1.2320 dirençleri izlenebilir.            

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

GBP/USD 1.2174 1.2153 1.2317 1.2214 1.2112 1.2050 1.2276 1.2379 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

GBP/USD 1.2172 1.2289 1.2418 1.2581 1.3220 -0.1% -1.0% -1.4% 
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USD/JPY 
115.55 önemli direnç seviyesi…  

Dolar endeksindeki kararsız seyirle birlikte yönün netleşemediği USDJPY çiftinde 115.20 ve 115.55 

seviyeleri bugünkü ilk önemli dirençler olarak karşımıza çıkıyor. Kısa vadeli teknik göstergelerin 114.05 

desteği üzerinde yükselişe işaret etmeyi sürdürdüğü paritede, 115.20 ve 115.55 dirençlerinin geçilmesiyle 

yükselişin yeniden ivme kazanması ve 116.10 ardından 116.65 dirençlerine kadar yükselişini sürdürmesi 

beklenebilir. Ancak, 115.20 ve 115.55 dirençleri geçilmedikçe tepki çabalarının sınırlı kalacağı paritede, kısa 

vadeli teknik göstergeler yükselişe işaret etse de 114.05 desteğinin altına inilmesiyle yükseliş beklentisi 

sonlandırılarak 112.80 desteğine kadar düşüş yaşanacağı düşünülebilir.                     

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

USD/JPY 114.5745 113.7615 115.5110 114.6157 113.7203 112.8662 115.4698 116.3652 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

USD/JPY 115.3631 116.8465 113.8631 108.3624 107.0181 0.4% -1.7% -1.6% 
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XAU/USD 

1195 üzerinde yükselişin devam etmesi beklenebilir…  

Dünkü işlemlerde 1195 üzerinde yerleşmenin sağlanması ve 1201 direncinin aşılmasıyla 1207 seviyelerini 

test eden Altın/Ons fiyatı, 1201 üzerindeki kalıcılığını koruyamadı. Kısa vadeli teknik göstergelerin yükselişe 

işaret etmeyi sürdürdüğü Altın/Ons’ta 1195 üzerinde yine 1201 direnci izlenmelidir. 1201 üzerinde yerleşme 

sağlanmasıyla yükselişin bir kez daha ivme kazanarak 1208 ardından 1125 seviyelerini test edeceği 

düşünülebilir. Ancak, 1195 geçilemedikçe tepki çabalarının zayıf kalacağı Altın/Ons’ta 1191 desteğinin altına 

inilmesiyle 1177 seviyelerine kadar düşüş görülebilir.                

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

XAU/USD 1195 1191 1207 1198 1188 1181 1205 1214 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) 

 5 22 50 100 200 

XAU/USD 1190 1156 1181 1239 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. 

 


