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PİYASALARDA SON DURUM 

Beklentileri aşan imalat verisi ve ADP özel sektör istihdamının yanı sıra önümüzdeki döneme ilişkin sinyal 

vermeyen Fed’in ardından Wall Street endeksleri günü pozitif tarafta tamamlarken, bu sabah ABD 

vadelileri %0,39 ekside.  

Fed’in ardından güç kaybeden doların ardından sabah itibariyle gelişen ülke kurları dolar karşısında değer 

kazanıyor. Dünü 3,7729’dan günü tamamlayan USD/TL’de an itibariyle işlemler 3,7603’den 

geçmekte. Çin piyasalarının kapalı olduğu günden Nikkei endeksi 112 seviyesine gerileyen USD/JPY 

paritesiyle birlikte %1,37 değer kaybediyor.  

Fed beklenildiği gibi faizlerde değişikliğe gitmedi. 2 gün süren FOMC toplantısı sonlandı ve Fed 

beklenildiği gibi faizlerde değişikliğe gitmeyerek faiz aralığını %0,50-0,75 bandında sabit bıraktı. Karar 

metninden ise Fed’den faiz artırım zamanlamasına ilişkin bir sinyal alınamadı. Fed işgücü 

piyasasının güçlendiğine dikkat çekerken, piyasa bazlı enflasyon göstergelerinin halen düşük seyrettiğini 

belirtti.  

Karar metninden Fed’in enflasyonda daha fazla kanıt görmek istediğini anlıyoruz. 15 Mart’ta gerçekleşecek 

toplantıda Yellen’ın basın toplantısı bulunuyor. Mart ayında Fed önümüzdeki döneme ilişkin daha fazla sinyal 

verebilir.  

Günün ajandası... Bugün saat 13:00’da Euro Bölgesi ÜFE rakamları, 15:00’da İngiltere Merkez Bankası 

faiz kararı ve 16:30’da  ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları açıklanacak. Saat 15:15’de ise ECB Başkanı 

Draghi’nin, 15:30’da BOE Başkanı Carney’in konuşması bulunuyor. 

Yurt içinde Almanya Başbakanı Merkel’in Türkiye ziyareti öne çıkıyor. Görüşmelerde Türkiye-Almanya 

ilişkisi, terörle mücadele gibi konuların alınması beklenirken, son dönemde gerilen AB ilişkileri açısından 

ziyaret önemle takip edilecek.  

 

Ekonomik Veri Takvimi  

      Beklenti Önceki 

02 Şubat 2017, Perşembe 

13:00 Euro Bölgesi  Aralık ÜFE (Aylık) 0,4% 0,3% 

13:00 Euro Bölgesi  Aralık ÜFE (Yıllık) 1,2% 0,1% 

15:00 İngiltere İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı 0,25% 0,25% 

16:30 ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları (Haftalık) -- 259 bin 

          

Saat 15:15'de ECB Başkanı Draghi'nin, 15:30'da ise BOE Başkanı Carney'in açıklamaları bulunuyor.  

    Çin Borsaları Yeni Yıl Tatili Nedeniyle Kapalı Olacak     

 

 

 



 

 

Ana sayfaya dönmek için tıklayınız 

EUR/USD 

1.0780 üzerinde yükseliş devam edebilir… 

Gevşeme eğilimini sürdüren Dolar endeksi, dün açıklanan ve beklentilerden güçlü gelen ABD verilerine 

rağmen Fed’in toplantı sonrasında şahin bir ton kullanmaması nedeniyle düşüşünü sürdürüyor. TSİ 15:15’te 

ECB başkanı Draghi’nin yapacağı açıklama kadar İngiltere’den gelecek Brexit açıklamalarının da EURUSD 

paritesi üzerinde etkili olacağını düşünüyoruz. ABD’de yeni yönetimin zayıf Dolar politikasını savunmak için 

açıklamalarını sürdürmesi EURUSD paritesinde yükselişin devam etmesine, kısa vadeli göstergelerin 

ardından orta ve uzun vadeli göstergelerin de yükselişi desteklemeye başlamasına neden olabilir. Bu 

bağlamda, 1.0780 bugünkü ilk önemli destek seviyesidir. 1.0780 üzerinde kaldıkça yükseliş beklentisinin 

korunacağı paritede, 100 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1.0810 direncinin aşılmasıyla yükselişin 

ivme kazanarak 1.0865 ardından 1.0930 seviyelerini test etmesi beklenebilir. Ancak, 1.0780 desteğinin 

altına inilmesiyle 1.0760 ardından 1.0720 seviyelerine kadar düşüşün sürdüğü görülebilir.                  

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

EUR/USD 1.0774 1.0733 1.0808 1.0772 1.0735 1.0697 1.0810 1.0847 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

EUR/USD 1.0749 1.0660 1.0593 1.0792 1.1000 0.12 1.0% 2.5% 
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USD/TRY  
3.77 altında düşüş devam edebilir… 

Dolar endeksindeki düşüş eğiliminin, hafta başından bu yana pozitif ayrışmakta olan TL’ye olumlu yönde 

etki yaptığı USDTRY çiftinde 3.77 altında gevşemenin devam ettiğini izliyoruz. Dün gece Fed faizleri 

beklendiği gibi değiştirmedi. Karar sonrası açıklamalarda normal bir tonlamanın görülmesi, yarınki 

enflasyon ve tarım dışı istihdam verisi öncesinde USDTRY paritesinde de gevşeme eğiliminin devam 

etmesine neden oluyor. Kısa vadeli teknik göstergelerin düşüşe işaret ettiği USDTRY çiftinde yeniden 

3.77/3.7750 bandı üzerinde yerleşme görülmedikçe 3.7450 ardından 3.7250 seviyelerine kadar düşüşün 

sürebileceği paritede, 3.7250 desteğinin de altına inilmesi 3.6850/3.69 destek aralığını öne çıkarabilir. 

Ancak, gün içinde 3.77/3.7750 bandı üzerinde yerleşme sağlanması durumunda 3.7950 direncine kadar 

tepki çabaları görülebilir. 3.7950 üzerine geçilmedikçe tepki çabalarının sınırlı kalması beklenebilir.  

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

USD/TRY 3.7755 3.7605 3.7945 3.7768 3.7592 3.7428 3.7932 3.8108 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

USD/TRY 3.8282 3.7648 3.6099 3.3590 3.1466 -0.3% -0.8% 6.9% 

 

 
 

EUR/TRY 
4.0450 desteği önemli… 



 

 

Ana sayfaya dönmek için tıklayınız 

Dolar endeksindeki düşüşün, Dolar bazlı tüm para birimlerini yukarı yönlü etkilediği piyasalarda EURTRY 

paritesi de Euro’daki güçlü duruşla birlikte yatay bir bant içine girmeye başladı. Bugün TSİ 15:15’teki 

Draghi’nin açıklamaları Euro ve EURTRY üzerinde doğrudan etki yaratabilir. Bununla birlikte yarınki TÜFE 

ve ABD/tarım dışı istihdam verisi öncesinde İngiltere’den gelecek Brexit açıklamaları dolaylı olarak EURTRY 

üzerinde etkili olabilir. Kısa vadeli göstergelerin düşüşe işaret ettiği EURTRY paritesinde 4.0450 ilk önemli 

destek seviyesi olarak izlenebilir. 4.0450 altına inilmesiyle 4.0275 seviyelerine kadar düşüş potansiyelinin 

oluşacağı paritede, 4.0275 desteğinin de kırılması kademeli olarak 3.9800/3.9850 bandına kadar düşüşün 

devam etmesine neden olabilir. Ancak, kısa vadeli göstergelerin düşüşe işaret etmesine rağmen TL’de satış 

baskısının yeniden etkili olması veya Euro’da değer kaybı görülmesi durumunda 4.0850 direnci izlenmelidir. 

Bu seviye üzerinde yerleşme görülmesiyle EURTRY çiftinde düşüşün sona erdiği düşünülebilir.               

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

EUR/TRY 4.0595 4.0545 4.0925 4.0688 4.0452 4.0308 4.0832 4.1068 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

EUR/TRY 4.1042 4.0050 3.8240 3.6244 3.4585 0.4% -0.2% 10.3% 

 

 
 

GBP/USD 
1.2645 üzerinde kısa vadeli görünüm pozitif… 



 

 

Ana sayfaya dönmek için tıklayınız 

Dolar endeksindeki düşüş eğiliminin, Dolar bazlı tüm para çiftlerinde olduğu gibi GBPUSD paritesinde de 

yukarı yönlü etki yarattığını görmekteyiz. Bunun yanında beklentilere paralel gelen ve imalatta 

genişlemenin sürdüğüne işaret eden PMI verilerinin yanı sıra enflasyonda yıllık beklentilerin artmış olması 

GBP’de yukarı yönlü etki yaratmaya devam ediyor. Bununla birlikte, May’in bugün Brexit ile ilgili tasarıyı 

yayınlayacağını açıklaması, BoE faiz kararı ve MPC toplantı tutanakları GBPUSD paritesi için bugün izlenmesi 

gereken önemli unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Kısa vadeli göstergelerin yükselişe işaret ettiği paritede, 

1.2645 önemli destek seviyesi haline gelmiştir. Bu seviye üzerinde yükseliş beklentisinin korunacağı 

GBPUSD çiftinde, yükselişin 1.2685 üzerinde 1.2725 ve 1.2790 ardından 1.2850 seviyelerine dek sürdüğü 

görülebilir. Ancak, 1.2645 desteğinin altına tekrar inilmesiyle düşüşün 1.2590’a kadar devam etmesi 

beklenebilir.                    

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

GBP/USD 1.2659 1.2544 1.2680 1.2628 1.2576 1.2492 1.2711 1.2764 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

GBP/USD 1.2589 1.2385 1.2423 1.2471 1.3088 0.1% 0.6% 2.8% 
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USD/JPY 
113.00 altına geriledi…  

Fed’in beklentiler doğrultusunda faiz değişikliğine gitmemesi ve karar sonrası faiz artırım sürecinin 

temposuna ve zamanlamasına ilişkin net bir ifade kullanılmaması Dolar endeksindeki düşüşün devam 

etmesine neden oluyor. Dolar endeksiyle doğru orantılı hareketini sürdüren USDJPY paritesinde de 

113.00/113.20 destek bandının altına gelindiğini görmekteyiz. 100 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 

112.05 desteğin altına inilmesi USDJPY çiftinde düşüşün ivme kazanarak 111.30 ardından 110.80 

seviyelerini test etmesine neden olabilir. Ancak, 113.00/113.20 bandı üzerinde tekrar yerleşme sağlanması 

durumunda kısa vadeli düşüş beklentisi sonlandırılarak 113.85 ardından 114.20 dirençleri takip edilebilir.       

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

USD/JPY 113.0490 112.6435 113.9545 113.2157 112.4768 111.9047 113.7878 114.5267 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

USD/JPY 113.4995 114.5138 115.2231 109.9188 107.3047 -0.3% -1.5% -3.5% 
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XAU/USD 

1220 önemli direnç seviyesi…  

Dolar endeksindeki düşüşle birlikte yeniden 1216 seviyelerine yükselen Altın/Ons fiyatlarında, 1220 bölgesi 

önemli direnç olmaya devam ediyor. Kısa vadeli göstergelerin yükselişe işaret ettiği Altın fiyatlarında 

1218/1220 bölgesindeki direncin geçilmesiyle yükselişin ivme kazanarak 1223 ardından 1229 ve 1240 

dirençlerini test etmesi beklenebilir. 1229 üzerinde yerleşmenin sağlanması orta vadeli teknik göstergelerin 

de yükselişi desteklemeye başlamasına neden olabilir. Ancak, geçtiğimiz iki hafta içinde de olduğu gibi 

1218/1220 direnç aralığı bir kez daha geçilemez veya 1210 ve 1199 desteklerinin kırılması durumunda 

Altın/Ons fiyatları için yükseliş beklentisi sonlandırılarak kademeli olarak 1150 seviyelerine kadar düşüşün 

devam etmesi beklenebilir.                                

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

XAU/USD 1209 1198 1213 1207 1200 1192 1216 1222 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) 

 5 22 50 100 200 

XAU/USD 1205 1198 1174 1223 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. 

 


