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Ana sayfaya dönmek için tıklayınız 

PİYASALARDA SON DURUM 

Küresel piyasalarda toparlanma çabaları görülüyor... Dünkü satış ağırlıklı seyrin ardından bu sabah 

ABD vadelileri %0,13 primli. Çin piyasalarının kapalı olduğu günde Nikkei endeksi dolar karşısında değer 

kaybeden yenin desteğiyle %0,57 değer kazancıyla işlem görürken, Trump’ın dolar üzerinde yarattığı etki 

ile 100 seviyesinin altına inen dolar endeksinde bu sabah yön yukarda. Dolardaki güçlenmenin ardından 

USD/TL’de işlemler an itibariyle 3,7810’dan geçmekte.  

TCMB, enflasyon beklentilerini yükseltti… TCMB 2017-I Enflasyon Raporu ile 2017 yılı enflasyon 

beklentisini %6,5’den %8’e yükseltirken, 2018 yılı beklentisini %5’den %6’ya yükseltti. %5 hedefine ise 

2019 yılında ulaşacağını öngördü. 2017 yılı gıda enflasyonu varsayımını son dönemde gözlemlenen olumsuz 

hava koşullarının gıda arzı üzerindeki olası etkileri ile TL’deki değer kaybının yansımaları sonucu %7’den 

%9’a güncelledi. TCMB, enflasyonda beklenti aralıklarını bu raporda da revize etmeye devam etti. 2017 

aralığını %5,0-8,0’den %6,6-9,4’e yükselten Merkez Bankası, 2018 beklenti aralığını %4,2-7,8’e yükseltti.  

Çetinkaya’nın açıklamalarından ise sıkılaştırma ile birlikte TCMB’nin gerekli tedbirleri almaya devam 

edileceğini anlıyoruz. TCMB’nin hamlelerini pozitif tarafta karşılamakla birlikte faiz konusunda kafa 

karışıklığını giderici politikaya geçmesini, sadeleştirme konusunda daha önce sergilemiş olduğu duruşu 

koruyarak güvenini pekiştirmesinin piyasa ve enflasyon beklentileri konusunda daha pozitif olacağını 

düşünüyoruz.  

Günün ajandası... Yurt içinde saat 10:00'da imalat PMI verisini alacağız. Dışarıda ise saat 16:15'de ABD 

ADP özel sektör istihdamı, 18:00'da ISM imalat endeksi açıklanacak. 

Günün en önemli gündemi ise TSİ 22:00'da açıklanacak Fed faiz kararı olacak. Geçen yılın son 

toplantısında 25 baz puanlık artırımla politika faizini %0,50-0,75 aralığına çıkaran Fed, 2017 yılına ilişkin 

faiz artırım öngörüsünü de 2’den 3’e yükseltmişti. Trump’ın yönetimi devralması henüz yeni iken Fed’in bu 

toplantıda bir aksiyon almayacağını tahmin ediyoruz fakat karar metni faiz artırım zamanlamasına ilişkin 

sinyallerin alınması açısından önemli olacak. Karar sonrasında Fed Başkanı Yellen’ın da bir basın toplantısı 

bulunmuyor.  

 

Ekonomik Veri Takvimi  

      Beklenti Önceki 

01 Şubat 2017, Çarşamba 

10:00 Türkiye  İmalat Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi -- 47,7 

16:15 ABD ADP Özel Sektör İstihdamı (Ocak) 160 bin 153 bin 

18:00 ABD ISM İmalat Sanayi Endeksi (Ocak) 55,0 54,5 

22:00 ABD Fed Faiz Kararı  0,50-0,75% 0,50-0,75% 

          

    Çin Borsaları Yeni Yıl Tatili Nedeniyle Kapalı Olacak     

 

 

 



 

 

Ana sayfaya dönmek için tıklayınız 

EUR/USD 

1.0810 önemli direnç seviyesi olarak izlenebilir… 

ABD başkanının ticaret danışmanının açıklamalarıyla başlayan açıklamaların etkisiyle Euro’da sert yükseliş 

yaşandığını gözlemledik. Bugün veri akışı bakımından oldukça yoğun bir gün olacak. PMI verileri ile ABD 

özel sektör istihdam raporunun yanı sıra TSİ 22:00’de Fed faiz kararı ve açıklamaları takip edilecek. Teknik 

olarak baktığımızda 100 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1.0810 önemli direnç olarak izlenebilir. 

1.0810 direnci üzerinde yerleşme sağlanmasıyla yükselişin yeniden ivme kazanması beklenerek 1.0865 

ardından 1.10 seviyeleri potansiyel dirençler olarak takip edilebilir. Kısa vadeli göstergelerin şu aşamada 

yükselişi desteklediği EURUSD paritesinde 1.0765 üzerinde kaldıkça yükseliş beklentisi korunabilir. Ancak, 

1.0765 altına inilmesiyle gün içi göstergeler arasında ilk negatif uyumsuzluklar belireceğinden 1.0715 

ardından 1.0695 destekleri izlenebilir.                

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

EUR/USD 1.0794 1.0685 1.0812 1.0764 1.0715 1.0637 1.0842 1.0891 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

EUR/USD 1.0731 1.0644 1.0588 1.0797 1.1003 0.00 0.4% 2.5% 
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USD/TRY  
3.77 desteğinin önemi artıyor… 

TCMB’nin enflasyon raporunda enflasyon beklentilerinin yükselmiş olmasıyla, önceki gün gelişmekte olan 

ülkelerin para birimlerinden pozitif yönde ayrışan TL’de bir değer kaybı yaşandığını gözlemledik. Öğleden 

sonra ABD başkanı Trump’ın ticaret danışmanının Almanya’yı hedef alan sözleriyle birlikte dolar 

endeksindeki gerileme paralelinde TL’de değerlenme artmaya başladı. Bugün veri akışı açısından yoğun bir 

gün. İçeride ve dışarıda imalat sektörü PMI verileri ile TSİ 16:15’te ABD’de özel sektör istihdam raporu 

izlenecek. Asıl hareketliliğin, dün başlayan ve bu akşam sona erecek olan Fed toplantısı sonrasında 

yaşanmasını bekliyoruz. Faiz artışı beklentisi çok düşük olsa da karar sonrası açıklamalarla bundan sonraki 

süreçte faiz artırımı temposunun nasıl olacağına dair ipuçları, Dolar endeksi ve Dolar bazlı paritelerde yön 

belirleyici olacaktır. Teknik göstergeler arasında beliren negatif uyumsuzluklarla birlikte dün 3.77 desteğinin 

altını test eden USDTRY çiftinde, 3.7700/3.7750 aralığının yön belirleyici olacağı paritede, bu seviye 

üzerinde kaldıkça 3.8030 ve 3.8350 dirençlerinin test edilmesi olasılığı devam edebilir. Ancak, 3.77 altında 

yerleşme düşüşün 3.7250/3.7300 bandına kadar devam etmesine neden olabilir.  

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

USD/TRY 3.7885 3.7735 3.8035 3.7885 3.7735 3.7585 3.8035 3.8185 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

USD/TRY 3.8339 3.7538 3.6020 3.3505 3.1418 -1.2% 0.9% 7.2% 

 

 
 



 

 

Ana sayfaya dönmek için tıklayınız 

EUR/TRY 
4.0450 önemli destek bölgesi olmaya devam ediyor… 

Euro’nun dün yapılan açıklamalarla birlikte önemli para birimleri karşısında değer kazanması neticesinde 

EURTRY paritesinde de yükseliş eğiliminin artmaya başladığını gözlemledik. Veri akışı bakımından yoğun bir 

gün olsa da asıl hareketliliğin akşam açıklanacak Fed faiz kararı sonrasında yaşanmasını bekliyoruz. Faiz 

artışı beklenmese de yapılacak açıklamalar içinde faiz artışı temposunun ne şekilde olacağına dair ipuçları 

Euro bazlı paritelerde yön belirleyici olacaktır. 4.0350/4.0450 bandı üzerinde destek bulan EURTRY çiftinde, 

bu seviye üzerinde kaldıkça kısa vadeli yükseliş beklentisinin korunacağı EURTRY çiftinde 4.0950/4.10 

bandının geçilmesiyle yükselişin ivme kazanarak 4.1350 direncini test etmesi beklenebilir. Ancak, 4.0450 

destek bölgesinin altına inilmesiyle 4.0150 ardından 3.98 seviyelerine kadar düşüşün devam edeceği 

düşünülebilir.              

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

EUR/TRY 4.0735 4.0505 4.0760 4.0667 4.0573 4.0412 4.0828 4.0922 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

EUR/TRY 4.1063 3.9884 3.8144 3.6166 3.4543 -1.0% 0.6% 9.8% 

 

 
 



 

 

Ana sayfaya dönmek için tıklayınız 

GBP/USD 
1.2560 desteği üzerinde yükseliş devam edebilir… 

Diğer Dolar bazlı paritelerde olduğu gibi GBPUSD paritesinde dün, Dolar endeksindeki düşüşle birlikte sert 

yükseliş yaşandığını gözlemledik. 1.2560 kısa vadeli önemli destek seviyesidir. Bu seviye üzerinde kaldıkça 

yükseliş beklentisinin korunabileceği paritede, 1.2610 ardından 1.2645 önemli direnç seviyeleri olarak 

izlenebilir. Özellikle 1.2645 direnci üzerine geçilmesiyle yükselişin ivme kazanabileceği paritede 1.2715 

direncinin test edildiği görülebilir. Ancak, kısa vadeli destek seviyesi olan 1.2560 desteğinin altına 

inilmesiyle düşüş eğiliminin artacağı GBPUSD çiftinde 1.2505 altında 1.2450 seviyelerine kadar düşüşün 

devam etmesi beklenebilir.                   

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

GBP/USD 1.2577 1.2413 1.2596 1.2529 1.2461 1.2345 1.2645 1.2712 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

GBP/USD 1.2555 1.2361 1.2417 1.2476 1.3097 -0.1% -0.3% 2.0% 
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USD/JPY 
113.20 üzerinde yerleşme izlenebilir…  

Dolar bazlı diğer paritelerde yükseliş eğilimi hakim olmasına rağmen USDJPY çiftinde, BoJ başkanı 

Kuroda’nın yaptığı açıklamaların da etkisiyle yükselişin sınırlı kaldığını gözlemledik. Çin imalat PMI verisinin 

ardından Dolar endeksine paralel seyrin sürdüğünü gözlemlediğimiz USDJPY paritesinde 113.20 bölgesi 

üzerinde yerleşme takip edilebilir. Bu seviye üzerinde yerleşmenin sağlanmasıyla kısa vadeli göstergelerin 

yükselişe işaret etmeye başlayacağı paritede, 113.65 ardından 114.15 dirençlerinin test edildiği görülebilir. 

Ancak, 113.20 üzerinde yerleşme sağlanmadıkça yükseliş çabalarının sınırlı kalabileceği USDJPY çiftinde 

112.90 desteğinin altına inilmesiyle 112.30 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.       

                       

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

USD/JPY 112.8950 112.0815 113.9655 112.9807 111.9958 111.0967 113.8798 114.8647 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

USD/JPY 113.8673 114.7430 115.2371 109.8132 107.2820 0.2% -0.5% -3.2% 
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XAU/USD 

1205 üzerinde yükseliş beklentisi korunabilir…  

Dolar endeksindeki sert düşüşe bağlı olarak 1213 seviyelerinin test edildiği Altın/Ons fiyatlarında bu sabah 

Çin imalat PMI verilerinin ardından sakin bir seyir izlendiğini gözlemliyoruz. Kısa vadeli göstergelerin 1205 

desteği üzerinde yükselişi desteklemeyi sürdürdüğü Altın/Ons’ta 1218/1220 bandı önemli direnç bölgesi 

olarak izlenmelidir. Daha önceki fiyatlamalarda 1218/1220 bandı geçilemediği için 1180 seviyelerine dek 

düşüş görüldüğü göz önüne alınarak, 1220 üzerine geçilip geçilmeyeceği Altın/Ons için yön belirleyici olarak 

takip edilebilir. Kısa vadeli göstergelere rağmen 1205 altına inilmesiyle 1198 ardından 1185 seviyelerine 

kadar düşüşün devam etmesi beklenebilir.                                

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

XAU/USD 1212 1194 1215 1207 1199 1185 1220 1229 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) 

 5 22 50 100 200 

XAU/USD 1199 1195 1173 1224 1264 
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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. 

 


