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PİYASALARDA SON DURUM 

Fitch ve S&P sonrası piyasalar… Fitch uzun süredir piyasada oluşan beklentiler paralelinde Türkiye’nin 

kredi notunu BBB-'den BB+'ya çekerek yatırım yapılabilir seviyenin altına indirdi. Böylelikle Türkiye tek 

büyük kredi derecelendirme kuruluşundan olan yatırım yapılabilir notunu kaybetmiş oldu. S&P’de sürpriz 

şekilde Cuma akşamı seans sonrasında not görünümünü durağandan negatife çekti ki zaten mevcut 

durumda kuruluş Türkiye’yi yatırım yapılabilir seviyesinin altında rate ediyor. Daha önce de belirttiğimiz 

gibi zaten uzun süredir fiyatlamaların içinde yer alan karar sonrasında Asya seansında 3,88’e yaklaşan 

USD/TL’de işlemler an itibariyle 3,8634’ten geçiyor. Küresel piyasalarda ise yeni günde görünüm satıcılı. 

Çin piyasalarının kapalı olduğu günde Nikkei endeksi %0,66 kayıplar işlem görürken, ABD vadelileri %0,18 

ekside.  

BIST’te bu hafta için beklenti aralığımız 79.500-84.500 bandı iken USD/TL’de 3,76-3,98, gösterge tahvilde 

%11,10-12,00 bandında hareket bekliyoruz.   

İçeride Enflasyon raporu ve Ocak ayı enflasyonu takip edilecek… 2017 yılı I. Enflasyon raporu basın 

toplantısı yarın saat 10:30’da gerçekleştirilecek. TCMB Başkanı Çetinkaya’nın yapacağı sunum önümüzdeki 

dönem politikalarına ilişkin sinyaller alınması açısından yakından takip edilecek. Cuma günü açıklanacak 

Ocak ayı enflasyonu ise piyasalar açısından kritik önemde. Öte yandan bugün Akbank, Garanti ile 4Ç16 

bilançolarına devam ediyoruz. 
 

Dışarıda Fed başta olmak üzere BoJ ve BoE’nin kararları ile ABD’de Ocak ayı istihdam raporu 

izlenecek… 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 çıkarmış, yeni yönetimin ekonomi 

politikalarının yakından izleneceğini açıklamıştı. Trump’ın yönetimi devralması henüz yeni iken Fed’in bu 

toplantıda bir aksiyon almayacağını tahmin ediyoruz. Fed’den en yakın faiz artırım tarihinin 15 Mart’ta 

yapılacak toplantıda olabileceğini düşünüyoruz. BoJ ve BoE’nin bu ayki toplantılarında faizde değişikliğe 

gitmeleri beklenmiyor. Bununla birlikte yapılacak açıklamalar pariteler açısından yakından takip edilecek.  

 

Ekonomik Veri Takvimi  

      Beklenti Önceki 

30 Ocak 2017, Pazartesi 

10:00 Türkiye Ekonomi Güven Endeksi (Ocak) -- 70,5 

13:00 Euro Ekonomi Güven Endeksi (Ocak) 107,8 107,8 

13:00 Euro Reel Kesim Güven Endeksi 0,1 0,1 

16:00 Almanya TÜFE Aylık (Ocak) -0,60% 0,70% 

16:30 ABD Kişisel Gelirler (Aralık) 0,4% 0,0% 

16:30 ABD Kişisel Harcamalar (Aralık) 0,50% 0,2% 

18:00 ABD Bekleyen Konut Satışları Aylık (Aralık) 1,50% -2,50% 

18:30 ABD Dallas Fed İmalat Aktivite End. (Ocak) 15,5 15,5 

    Çin Borsaları Tatil Nedeniyle Kapalı Olacak     
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EUR/USD 

1.0710 ilk önemli destek olarak izlenebilir… 

Dolar endeksindeki düşüşle birlikte haftaya yükseliş yönünde başlangıç yapan EURUSD paritesinde 1.0710 

izlenmesi gereke ilk önemli destek seviyesidir. Bu destek seviyesinin altına inilmesiyle EURUSD paritesinde 

1.0688 ardından 1.0675 ve 1.0645 desteklerine kadar düşüş görülebilir. 1.0645 desteği altına inilmedikçe 

geri çekilmelerin sınırlı kalabileceği EURUSD çiftinde, 1.0645 altına inilmesiyle kısa vadeli göstergelerin 

düşüşe işaret etmeye başlaması ve düşüşün ivme kazanması beklenebilir. Ancak, 1.0645/1.0710 destek 

aralığı üzerinde kaldıkça yükseliş beklentisinin korunabileceği paritede 1.0770 üzerinde 1.0860 direncine 

kadar yükselişin devam etmesi beklenebilir.               

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

EUR/USD 1.0696 1.0658 1.0725 1.0693 1.0661 1.0627 1.0728 1.0760 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

EUR/USD 1.0718 1.0618 1.0581 1.0806 1.1008 0.34 -0.1% 1.9% 
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USD/TRY  
3.88 üzerinde yükseliş hız kazanabilir… 

Fitch’in kararı ve S&P sürprizinin ardından güne sakin bir başlangıç yapan USDTRY paritesinde 

3.8450/3.8500 aralığı önemli bir destek olarak izlenmelidir. Kısa vadeli göstergelerin net bir yöne işaret 

etmediği USDTRY çiftinde, 3.8450/3.8500 aralığı altına inilmedikçe yükseliş beklentisi korunabilir. Bununla 

birlikte 3.8800 direnci üzerine geçilmesiyle yükselişin ivme kazanmasını beklediğimiz paritede, 3.92/3.94 

bandına doğru yükseliş eğiliminin devam ettiği görülebilir. Ancak, kısa ve orta vadeli göstergelerin yükselişi 

desteklemesine rağmen 3.8450 desteğinin altına inilmesiyle TL’de değer kazanımı çabaları artacağından 

3.81 ardından 3.7750 desteklerine kadar düşüşün devam etmesi beklenebilir.  

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

USD/TRY 3.8665 3.8605 3.8905 3.8725 3.8545 3.8425 3.8845 3.9025 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

USD/TRY 3.8140 3.7279 3.5842 3.3332 3.1322 1.1% 1.6% 9.8% 
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EUR/TRY 
4.1290 önemli destek seviyesi olarak izlenebilir… 

Kısa vadeli göstergeler arasında beliren negatif uyumsuzluklara rağmen yükseliş eğiliminin korunduğu 

EURTRY paritesinde 4.1290 önemli destek seviyesidir. Bu destek seviyesi altına inilmedikçe yükseliş 

beklentisinin korunacağı EURTRY çiftinde, 4.1290 desteğinin altına inilmesiyle 4.1050 ardından 4.0800 

seviyelerine kadar düşüş devam edebilir. Buna karşın 4.1290 üzerinde kaldıkça yükseliş potansiyelinin 

süreceği paritede, bazı gün içi göstergelerin düşüşe işaret etmesine rağmen 4.1650 üzerine geçilmesiyle 

yükselişin ivme kazanması ardından 4.18 ve yeni zirve seviyelerini test edeceği düşünülebilir.            

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

EUR/TRY 4.1485 4.1335 4.1535 4.1452 4.1368 4.1252 4.1568 4.1652 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

EUR/TRY 4.0903 3.9542 3.7944 3.6007 3.4459 0.7% 1.8% 12.1% 
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GBP/USD 
1.2530 önemli destek seviyesi olarak izlenebilir… 

Dolar endeksindeki düşüşle birlikte haftaya yükseliş yönünde başlangıç yapan GBPUSD paritesinde kısa 

vadeli göstergeler arasında beliren negatif uyumsuzluklara rağmen yükseliş eğilimi devam ediyor. Bu 

bağlamda 1.2530 bugün için izlenmesi gereken ilk önemli destek seviyesi olurken 1.2530 altına inilmesiyle 

1.2510 ardından 1.2455 desteklerine kadar düşüşün devam etmesi beklenebilir. Ancak, kısa vadeli 

göstergeler arasındaki negatif uyumsuzluklara rağmen 1.2648 direnci takip edilmelidir. 1.2650 üzerine 

geçilerek yerleşme sağlanması kısa vadeli göstergelerin yeniden yükselişe işaret etmesine ve direnç 

seviyelerinin hedef haline gelmesine neden olabilir.                 

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

GBP/USD 1.2554 1.2518 1.2608 1.2560 1.2512 1.2470 1.2602 1.2649 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

GBP/USD 1.2567 1.2341 1.2413 1.2490 1.3117 0.2% 0.6% 2.1% 
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USD/JPY 
114.30 üzerinde geri çekilmeler sınırlı kalabilir…  

Dolar endeksindeki düşüşle birlikte haftaya aşağı yönlü bir başlangıç yapan USDJPY çiftinde 114.30 önemli 

destek seviyesidir. Hem kısa hem de bazı gün içi göstergeler arasında beliren negatif uyumsuzluklar 

nedeniyle aşağı yönlü seyrin hakim olduğu paritede, 114.30 üzerinde kalıcılığın korunması öğleden sonraki 

işlemlerde yönün tekrar yukarı dönmesine neden olabilir. Bununla birlikte 115.40 direncinin üzerine 

geçilmesi durumunda kısa vadeli göstergelerin de yeniden yükselişe işaret etmeye başlayacağı düşünülerek 

düşüş beklentisi sonlandırılabilir ve 115.85 ardından 116.55 ve 117.20 dirençleri izlenebilir.     

                       

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

USD/JPY 115.1135 114.3950 115.3900 114.9662 114.5423 113.9712 115.5373 115.9612 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

USD/JPY 114.3161 115.1616 115.2042 109.6108 107.2701 -0.5% 1.2% -2.0% 
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XAU/USD 

1196 direnci geçilemedikçe tepki çabaları sınırlı kalabilir…  

Geçen haftaki düşüş eğiliminden sonra Altın/Ons fiyatları yeni haftaya Dolar endeksindeki düşüş nedeniyle 

yukarı yönlü bir başlangıç yaptı. Kısa vadeli göstergelerin düşüşe işaret etmeyi sürdürdüğü Altın/Ons’ta 

1196 seviyesi ilk önemli direnç olarak karşımıza çıkıyor. 1196 direncinin geçilmesiyle yükselişin ivme 

kazanacağı Altın/Ons’ta 1202 ardından 1210 dirençlerinin test edilmesi beklenebilir. Ancak, hem kısa hem 

de gün içi göstergelerdeki düşüş eğilimi doğrultusunda 1196 direnci geçilemedikçe yükseliş çabalarının 

sınırlı kalacağı Altın/Ons’ta 1190 desteğinin kırılmasıyla düşüşün ivme kazanarak 1184 ardından 1175 

desteklerine doğru düşüşün devam edeceği düşünülebilir.                              

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

XAU/USD 1191 1181 1192 1188 1184 1177 1195 1199 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) 

 5 22 50 100 200 

XAU/USD 1196 1190 1173 1226 1265 
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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. 

 


