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PİYASALARDA SON DURUM 

Fitch sonrasında TL varlıklar yeni haftaya olumlu bir başlangıç yaptı. Uzun süredir piyasa 

fiyatlamalarının içinde olan Fitch’in beklenen not indiriminin ardından TL varlıklar toparlanıyor. Geçen 

haftalarda Fitch endişeleriyle 3,94’un üzerinde çıkan USD/TL haftanın ilk işlem gününü 3,7764’ten 

tamamladı. Endeks ise günü bankacılık hisseleri (bankacılık endeksi %5,29) öncülüğünde %2,88 primle 

tamamladı. An itibariyle USD/TL işlemler 3,7868’den geçiyor. 

Küresel tarafta ise riskten kaçış ön planda. Bu sabah Japonya Merkez Bankası beklenildiği gibi politika 

faizini beklenildiği gibi -0,10% seviyesinde bırakarak para politikasında değişikliğe gitmedi. Öte yandan 

2017 yılı için çekirdek TÜFE tahmini %1,5 ile %2’lik hedefin oldukça altında. Karar sonrasında yende 

güçlenme öne çıkarken, Nikkei endeksi %1,47 ekside. Trump’ın göçmen politikaları sonrasında rekor 

seviyelerden gerileyen ABD endekslerinin ardından bu sabah vadeliler %0,26 kayıpla işlem görüyor.   

Günün ajandası... 

2017 yılı I. Enflasyon raporu basın toplantısı takip edilecek. 2017 yılının ilk Enflasyon raporu basın 

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

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

açıklanacak Ocak ayı enflasyonu ise piyasalar açısından kritik önemde.  

Aralık ayı dış ticaret istatistikleri bugün açıklanacak. Kasım ayında 4,11 milyar dolar olarak 

gerçekleşen dış ticaret açığının 5,6 milyar dolara çıkması bekleniyor.  

Yurt içinde dış ticaret dengesinin yanı sıra 2016 yılı yabancı ziyaretçi sayısını alacağız. Dışarıda ise 13:00’da 

Euro bölgesi işsizlik oranı, 17:45’de Chicago PMI verisi ve 18:00’da ise ABD tüketici güvenini alacağız.  

Öte yandan bugün Akbank ve Garanti Bankası’nın 4Ç16 bilançolarını açıklaması bekleniyor. Akbank’ın 4Ç16 

solo net kar beklentisi 1,08 milyar TL, Garanti’nin solo net kar beklentisi ise 1,10 milyar TL düzeyinde.  

 

Ekonomik Veri Takvimi  

      Beklenti Önceki 

31 Ocak 2017, Salı 

10:00 Türkiye  Dış Ticaret Dengesi (Aralık) -5,6 milyar $ -4,11 milyar $ 

10:30 Türkiye  Enflasyon Raporu 2017-I Bilgilendirme Toplantısı     

11:00 Türkiye  Yabancı Ziyaretçi Sayısı (Aralık/Yıllık) -- -21,4% 

13:00 Euro Bölgesi İşsizlik Oranı  (Aralık) 9,8% 9,8% 

17:45 ABD Chicago PMI (Ocak) 55,0 53,9 

18:00 ABD Tüketici Güven Endeksi 112,8 113,7 

          

    Çin Borsaları Yeni Yıl Tatili Nedeniyle Kapalı Olacak     
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EUR/USD 

1.0675 üzerinde yükseliş beklentisi korunabilir… 

Dün volatil bir gün geçiren paritede, 1.0675 seviyesinin ilk önemli destek haline geldiğini düşünüyoruz. Kısa 

vadeli göstergelerin de gün içi göstergelerle birlikte yükselişi desteklediği göz önüne alınarak, 1.0675 

üzerinde kaldıkça yükseliş beklentisi korunabilir. Bununla birlikte, 1.0716 direncinin önemli olduğu EURUSD 

çiftinde, bu seviyenin üzerinde yerleşmenin sağlanmasıyla yükselişin ivme kazanarak 1.0765 seviyelerine 

doğru yükselişini sürdürdüğü görülebilir. Ancak, kısa vadeli göstergelerdeki iyimser görünüme rağmen 

1.0675 desteğinin altına inilmesiyle paritede düşüşün hız kazanarak 1.0620 seviyelerine dek düşüşünü 

sürdüreceği düşünülebilir.                

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

EUR/USD 1.0694 1.0620 1.0740 1.0685 1.0629 1.0565 1.0749 1.0805 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

EUR/USD 1.0703 1.0624 1.0582 1.0801 1.1005 0.02 -0.3% 1.6% 
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USD/TRY  
3.8050 geçilemedikçe tepki çabaları sınırlı kalabilir… 

Dün 3.8450/3.8500 destek bandının kırılmasıyla düşüşün ivme kazandığı USDTRY çiftinde 3.7705 

seviyelerine kadar gerileme yaşandığını gözlemledik. Kısa vadeli göstergelerin dün itibariyle düşüşe işaret 

etmeye başladığı USDTRY paritesinde 3.7650 önemli destek seviyesi olarak izlenebilir. 3.7650 desteğinin 

altına inilmesiyle düşüşün yeniden ivme kazanacağı USDTRY çiftinde 3.7450/3.7500 bandına kadar düşüşün 

devam ettiği görülebilir. Ancak, bazı gün içi göstergelerin aşırı satım bölgesine geldiği göz önüne alınarak 

tepki çabaları görülebileceği düşüncesindeyiz. Bu bağlamda, 3.7870 ve 3.8050 dirençleri önemlidir. 3.8050 

direnci üzerine geçilmedikçe tepki çabalarının sınırlı kalarak yönün yeniden aşağı döneceği düşünülebilir. 

3.8050 üzerinde 3.8350/3.8400 bandına kadar yükselişin sürdüğü görülebilir.  

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

USD/TRY 3.8075 3.7995 3.8645 3.8238 3.7832 3.7588 3.8482 3.8888 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

USD/TRY 3.8269 3.7416 3.5934 3.3420 3.1370 -1.2% 1.7% 8.5% 
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EUR/TRY 
4.0350/4.0450 önemli destek bölgesi… 

TL üzerindeki baskının azalmasıyla birlikte EURTRY çiftinde de sert düşüş eğilimi gözlemledik. Kısa vadeli 

göstergelerin dünkü hareketin ardından düşüşe işaret etmeye başladığı EURTRY çiftinde 4.0350/4.0450 

aralığı önemli destek bölgesidir. Bu destek bölgesi altına inilmesiyle düşüşün ivme kazanarak 4.0150 

ardından 3.9850 seviyelerini test etmesi beklenebilir. Ancak, kısa vadeli önemli destek konumundaki 

4.0350/4.0450 bandı üzerindeki kalıcılık korunur veya 4.0850 üzerine geçilmesiyle düşüş beklentisi 

sonlandırılarak direnç seviyeleri izlenebilir.             

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

EUR/TRY 4.0515 4.0475 4.1345 4.0778 4.0212 3.9908 4.1082 4.1648 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

EUR/TRY 4.1011 3.9726 3.8047 3.6088 3.4501 -1.1% 1.3% 10.9% 

 

 
 



 

 

Ana sayfaya dönmek için tıklayınız 

GBP/USD 
1.2475 desteğini takip ediyoruz… 

Dolar endeksinde gözlenen yükselişle birlikte yönün aşağı dönmeye başladığı GBPUSD paritesinde 1.2475 

önemli destek bölgesi olarak izlenebilir. Bu destek bölgesi altına inilmesiyle GBPUSD çiftinde düşüşün ivme 

kazanarak 1.2460 ardından 1.2440 ve 1.2405 seviyelerini test etmesi beklenebilir. Kısa vadeli göstergeler 

henüz yükselişe işaret etmeyi sürdürmesine rağmen bazı gün içi göstergeler arasında oluşan negatif 

uyumsuzluklar belirmiş durumda. Ancak, gün içi göstergeler arasındaki negatif uyumsuzluklara rağmen 

1.2475 üzerinde tutunma devam ettikçe yükseliş beklentisinin korunacağı paritede, 1.2540 üzerine 

geçilmesiyle düşüş beklentisi sonlandırılarak direnç seviyeleri izlenebilir.                  

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

GBP/USD 1.2485 1.2466 1.2601 1.2517 1.2434 1.2383 1.2568 1.2652 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

GBP/USD 1.2549 1.2345 1.2413 1.2482 1.3107 0.2% 0.0% 1.5% 
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USD/JPY 
113.20 önemli destek bölgesi olmaya devam ediyor…  

Dolar endeksine bağlı olarak volatil bir seyir izleyen USDJPY paritesinde 113.20 önemli destek seviyesi 

olmaya devam ediyor. Bu bölgenin 4.kez denendiği dikkate alınarak, 113.20 altına inilmesiyle düşüşün ivme 

kazanması ve 112.05 ardından 110.50 seviyelerine kadar düşüşün devam etmesi beklenebilir. Kısa vadeli 

teknik göstergeler düşüşe işaret etmesine rağmen bazı gün içi göstergeler arasında uyumsuzluklar 

belirmeye başladığını görmekteyiz. Bu doğrultuda 113.20 üzerinde tutunmanın sürmesiyle tepki yükselişi 

beklentilerinin korunacağı paritede, 113.90 üzerine geçilmesiyle 114.30 ardından 114.80 dirençlerine kadar 

yükseliş beklenebilir.      

                       

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

USD/JPY 113.7100 113.4595 114.9600 114.0432 113.1263 112.5427 114.6268 115.5437 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

USD/JPY 114.1105 114.9741 115.2376 109.7125 107.2768 -0.2% -0.2% -2.9% 
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XAU/USD 

1195 üzerinde yükseliş devam edebilir…  

Kısa vadeli teknik göstergelerin henüz net bir yöne işaret etmediği Altın/Ons fiyatlarında bugün başlayarak 

yarın sona erecek olan Fed toplantısından çıkacak sonuç ve açıklamalar yön belirleyici olacaktır. Faiz 

değişikliği konusunda bir adım beklenmese de yapılacak açıklamaların içeriği yakından izlenecektir. Bu 

bağlamda 1195 ilk önemli destek seviyesidir. 1195 altına inilmedikçe yükseliş beklentisinin korunabileceği 

Altın/Ons fiyatlarında 1205 direncinin aşılmasıyla yükselişin ivme kazanarak 1218/1220 bandını test etmesi 

beklenebilir. Ancak, 1195 desteğinin altına inilmesiyle düşüşün yeniden ivme kazanacağı Altın/Ons’ta 1191 

ardından 1186 ve 1170 seviyelerine kadar düşüşün devam ettiği görülebilir.                               

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

XAU/USD 1196 1188 1200 1195 1190 1183 1201 1206 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) 

 5 22 50 100 200 

XAU/USD 1195 1192 1173 1225 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. 

 


