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PİYASALARDA SON DURUM 

Haftanın son işlem gününde küresel piyasalarda risk algısı bir miktar artmış durumda.  

Karışık seyirde kapanan Wall Street endekslerinin ardından vadeliler bu sabah %0,09 ekside. Güçlenen 

yenle birlikte Nikkei endeksi haftayı %0,46 kayıpla tamamlamaya hazırlanırken, Shanghai endeksi %0,35 

ekside. Fed sonrasında altına olan talep ise devam ediyor. Sabah itibariyle altının onsu 1250 dolar 

seviyesinde.  

Güç kaybeden dolarla birlikte gelişen ülke kurlarının genelinde sabah itibariyle görünüm pozitif. Tutanaklar 

sonrasında dün gelişmekte olan ülke kurları Güney Afrika randı önderliğinde dolar karşısında değer 

kazanmıştı. Dolar endeksinin 101 seviyesinin altını test etmesiyle dün 3,5561 seviyesine kadar gerileyen 

USD/TL günü 3,57 seviyesinden tamamladı. An itibariyle zayıf dolara karşın G. Afrika randı ve TL’de bir 

miktar kayıplar var. An itibariyle USD/TL’de işlemler 3,5713’den geçiyor.   

Genel görünüme baktığımızda tutanakların aslında faiz artışı zamanına ilişkin sinyal vermediğini 

hatırlatalım. Ekonomik toparlanma konusunda hem fikir olunsa da üyelerin güçlü dolar karşısındaki 

endişeleri en azından Mart ayında faiz artırım ihtimalini zayıflatarak dolarda aşağı yönlü baskı yaratmakta. 

Daha önce de belirttiğimiz gibi Mart ayında faiz artırımına kurum olarak ihtimal vermemekle birlikte, Fed 

öncelikle Trump’ın mali politikalarının (özellikle vergi reformu) etkilerini ekonomide görmeyi bekleyecektir. 

Günün ajandası... Zayıf veri akışıyla haftayı tamamlıyoruz.  Bugün yurtiçinde Ocak ayı konut satışları 

takip edilecek. 2016 yılını rekorla tamamlayan satışlarının 2017 yılına nasıl bir başlangıç yaptığı inşaat 

sektörü için önemli.  

Dışarıda ise saat 18:00’da ABD yeni konut satışları ve Michigan tüketici güveni açıklanacak. 

 

Ekonomik Veri Takvimi  

      Beklenti Önceki 

          

24 Şubat 2017, Cuma 

10:00 Türkiye Konut Satışları (Ocak) -- 142.700 

18:00 ABD Michigan Tüketici Güveni (Şubat) 96 95,7 

18:00 ABD Yeni Konut Satışları (Ocak) 575 bin 536 bin 
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EUR/USD 
 

Paritede 1,0640 direnci üzerinde yukarı hareketlilik artabilir… 

Paritede Fed toplantı tutanakları ardından tepki hareketinin etkisi 1,06 direnci ile sınırlı kaldı. Avrupa 

tarafında seçim süreci ile ilgili haber akışları da parite üzerinde etkili olmaktadır. Fransa’da Nisan ve Mayıs 

aylarında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin belirsizler euro üzerinde baskı yaratıyor. 

Fransa’da merkez sağ eğilimli François Bayrou, Emmanuel Macron’u destekleme kararı alması ile seçimlere 

ilişkin tansiyonun artmış durumda. Veri gündemi açısından sakin olan günde, ABD tarafında Michigan 

Tüketici Güveni ile yeni konut satışları verileri takip edilecek. Bu sabah dolar endeksinde, ABD 10 yıllık 

tahvil faizlerinde ve Euro/dolar paritesinde aşağı yönde hareketlilik görülmektedir. Bir önceki gün en düşük 

1,0494’ü test eden paritede, bu seviyeden gelen tepki hareketinin etkisi sınırlı kaldı. Kısa vadeli görünüm 

açısından izlediğimiz 5 günlük AO seviyesi 1,0576 üzerinde kalınması pozitif hareketliliğin başlaması için 

önem arz etmektedir. Paritede 22 ve 50 günlük AO’lar 1,0640 civarında birbirine yaklaşması, trend 

dönüşümüne işaret etmekle birlikte, kısa vadede bu seviye teknik hale getirmiş durumdadır. Bu seviye 

altında kalındığı sürece negatif görünüm devam edebilir ve aşağıda 1,05 desteği altına geri çekilme söz 

konusu olabilir. Diğer taraftan 1,0640 üzerinde hareketin başlaması ise yukarı yönde hareketliliği getirebilir.  

 

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

EUR/USD 1,0581 1,0538 1,0595 1,0571 1,0547 1,0514 1,0605 1,0629 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi 

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

EUR/USD 1,0580 1,0668 1,0596 1,0707 1,0944 -0,07 -1,1% 0,3% 
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USD/TRY  
 

Dolar/TL’de 3,59 önemli direnç noktası olarak izlenebilir… 
Doların küresel para birimlerine karşı değer kaybetmesine bağlı olarak paritede gerileme devam ediyor. 

Veri gündemi açısından sakin olan haftanın son işlem gününde ABD tarafında Michigan Tüketici Güveni ile 

yeni konut satışları verileri takip edilecek. Dünkü işlemlerde de negatif eğilimini sürdüren dolar/TL paritesi, 

gün içinde 3,5561-3,5905 aralığında hareket ettikten sonra günü 3,5807 seviyesinden tamamladı. Kurda 

son iki günlük işlemelerde artan satış baskısı ile son yedi haftalık işlemlerden oluşan alçalan trendin ve  100 

günlük AO seviyesi olan 3,5997 altında hareket etmektedir. Öte yanda 5 günlük AO noktası da 3,5918’e 

gerilemiş durumdadır. Olası kısa  vadeli tepki hareketlerinde 5 ve 100 günlük AO’larının yaklaştığı  3,59 

seviyesi önemli direnç noktası olarak izlenebilir. Bu seviye üzerinde ise 3,6050 ve 3,63 seviyelerinin sonraki 

dirençler olarak takip edilmesini öneriyoruz. Özetle 3,59 altında negatif görünümün 3,50 hedefli devam 

edebileceğini, düşünmekle birlikte önemli destek seviyelerine yaklaşılmış olması nedeniyle, son günlerdeki 

hızlı düşüşün tepki hareketleri görülebileceğini düşünmekteyiz. 

 

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

USD/TL 3,5635 3,5615 3,5835 3,5695 3,5555 3,5475 3,5775 3,5915 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

USD 3,6439 3,7256 3,6767 3,4644 3,2103 -0,2% -1,0% 2,2% 
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EUR/TRY 
 
Kısa vadede 3,75-3,70 destekleri gündemde… 

Merkez Bankası’nın Ocak ayından itibaren sıkılaştırma adımları sayesinde aşağı yönlü trendin devam ettiği 

paritede teknik göstergeler aşırı satım bölgelerinde hareketini sürdürüyor. Dünkü işlemlerde 3,7654-3,7863 

bandında hareket ettikten sonra parite günü 3,7805 seviyesinden tamamladı. Güne satış baskısı altında 

başlayan parite son iki günlük işlemlerde 100 günlük AO noktası olan 3,7855 altında harekete başladı. 

Paritede 5 günlük AO noktası 3,80’e gerilerken, kısa vadeli ilk tepki hareketlerinde bu seviye ilk direnç 

olarak izlenebilir. 2016 yılı Kasım ayından gelen orta vadeli yükselen kanal alt bandının yaklaştığı 3,80 

altında kalındığı süre içinde ise 3,75-3,70  destekleri gündemde.  

 

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

EUR/TL 3,7685 3,7670 3,7815 3,7723 3,7632 3,7578 3,7777 3,7868 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi (%) 

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

EUR 3,8601 3,9771 3,8959 3,7115 3,5117 -0,7% -1,5% 2,7% 
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GBP/USD 
 
Kurda 1,25 üzerinde hareketlilik başladı… 

Paritede Fed tutanakları sonrasında doların negatif fiyatlanmasına bağlı olarak zayıf da olsa toparlanma 

görüldü. Dünkü işlemlerde 1,24278-1,25601 bandında hareket edildikten sonra gün 1,25 üzerinde 

tamamlandı. Bu sabahta 1,25 üzerinde hareketini sürdüren kurda teknik olarak 5 ve 22 günlük AO’lar 1,25 

seviyesinde bulunmaktadır. Kısa vadede paritede 1,25 direnci önemini korumaktadır. Sonraki önemli direnç 

noktalarını ise 1,2560,1,26 ve 1,27 seviyeleri oluştururken, aşağı yönde ise 1,2450, 1,2400 ve 1,2380 kısa 

vadeli destekler olarak takip edilebilir.  
 

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

GBP/USD 1,2548 1,2428 1,2560 1,2512 1,2464 1,2380 1,2596 1,2644 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi 

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

GBP/USD 1,2453 1,2509 1,2391 1,2402 1,2936 -0,1% -0,4% 1,0% 
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USD/JPY 

 
113,200 altında kısa vadeli negatif görünüm artabilir…  

Fed tutanakları ardından doların negatif fiyatlanmasının etkisi ile USDJPY paritesi dün 112,557 seviyesine 

kadar geri çekildi. Dünkü işlemlerde 112.557- 113,460 aralığında hareket eden parite günü 112,744’den 

tamamladı. Paritede dün 22 günlük AO noktası olan 113,181 altına geri çekilme olması ile negatif görünüm 

arttı. Kısa vaedede bu seviye altında hareketin devam etmesi durumunda aşağı yönde 112,500, 112,000 

111,600 destekleri gündeme gelebilir. Gün içinde olası yukarı yönlü hareketlerde ise 5 günlük AO noktası 

113,000 seviyeleri ilk direnç olmak üzere  113,200 ve 113,70 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Şu sıralarda 

112,786 seviyesinde paritede, zayıf tepki hareketi görülmektedir. 

 

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

USD/JPY 112,7435 112,5565 113,4600 112,9200 112,3800 112,0165 113,2835 113,8235 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi 

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

USD/JPY 113,1810 113,2881 114,8343 111,6468 107,6733 0,1% 0,1% -3,1% 
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XAU/USD 

1260 ve 1275 dirençleri gündemde… 

Dolar tarafında negatif fiyatlamaların artması ile değerli madende yukarı yönde hareketlilik hızlandı. Dünkü 

işlemlerde pozitif görünümlü hareket eden değerli maden 1235-1251 aralığında hareket etti. Altının ons 

fiyatında kapanış ise 1248 dolardan gerçekleşti. Tutanaklarda sürpriz bir gelişme açıklanmadı. Dün yukarı 

yönde hareketliliğin 200 günlük AO noktası 1237 ve 1245 direncinin üzerinde harekete geçmesi teknik 

olarak olumlu. Son üç haftalık direnç noktası olan 1245 üzerinde hareketin başlaması ile 1260 ve 1275 

dirençleri gündeme gelmiş durumda. Kısa vadede 1245 ve 1237 destek bandı üzerinde kalındığı sürece 

pozitif hareketlilik devam edebilir. Aşağı yönde ise 1245, 1237 desteklerinin altında ise 1225 gündeme 

gelebilir. 

 

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

XAU/USD 1248 1235 1252 1245 1238 1228 1255 1262 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO)    

 5 22 50 100 200    
XAU/USD 1239 1224 1193 1213 1262    
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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. 

 


