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PİYASALARDA SON DURUM 

Asya piyasalarında hafif aşağı eğilim var… 

Bu sabah Asya piyasalarında Nikkei’de yatay seyir izlenirken Shanghai’da %0,35’lik değer kaybı görüyoruz. 

ABD vadelileri ise %0,13 oranında hafif değer kaybıyla işlem görüyor. Dünü 3,7352’den kapatan USD/TL 

ise bu sabah 3,74’de. TCMB’nin ağırlıklı fonlama maliyeti ise %10’nun üzerinde kalmaya devam ediyor. 

Dünkü ortalama fonlama faizi %10,34 olarak gerçekleşti.   

Bugün Ocak ayı enflasyon rakamları ve ABD istihdam raporu takip edilecek.  

Haftanın en önemli gündem maddelerinden biri olan enflasyon rakamlarını bugün saat 10:00’da alacağız. 

Aralık ayında kurlardaki yükselişin etkisiyle aylık bazda yaşanan %1,64’lük yükselişle yıllık enflasyon Kasım 

sonundaki %7’lik seviyeden %8,53’e çıkmıştı. Aylık tüketici enflasyonu, geçen yılın Ocak ayında %1,82 

artış göstermişti. Beklentilere baktığımızda Ocak ayında TÜFE’nin aylık bazda %1,76, yıllık bazda %8,6 

artış göstermesi bekleniyor. Geçen yılın Şubat ve Mart aylarında yaşanan düşüş nedeniyle Mart sonunda 

enflasyonun baz etkisiyle de iki hanelere doğru yaklaşacağına dair risklerin devam ettiği bu dönemde Ocak 

ayı enflasyonu kritik önemde.  

Öte yandan bugün saat 16:30’da ABD Ocak ayı istihdam raporu açıklanacak. Tarım dışı istihdam verisi, 

Fed’in her ne kadar faiz kararlarında öncelikli gösterge olma niteliğini kaybetse de istihdam piyasasının 

gücünü koruyup korumadığı açısından yakından izlenmeye devam edilecek. Fed’in tam istihdama 

yaklaştığını düşündüğü bu ortamda, Trump ile birlikte enflasyonda olası yükseliş ihtimalleri ve göstergeleri 

ana unsur olmaya devam edecek.  

Aralık ayında 156 bin olarak gerçekleşen tarım dışı istihdamın Ocak ayında 158 bine çıkması beklenirken 

işsizlik oranının %4,7 ile aynı kalması bekleniyor. Enflasyon için öncü gösterge olması nedeniyle ortalama 

saatlik kazançlar ise kritik önemde. Aralık ayında %0,4 oranında artış gösteren ortalama saatlik kazançların 

Ocak ayında %0,3 artması bekleniyor.  

 

Ekonomik Veri Takvimi  

      Beklenti Önceki 

03 Şubat 2017, Cuma 

10:00 Türkiye  TÜFE (Aylık/Yıllık) (Ocak) 1,76%/8,6% 1,64%/8,53% 

10:00 Türkiye  ÜFE (Aylık/Yıllık) (Ocak) -- 2,98%/9,94% 

16:30 ABD  Tarım Dışı İstihdam (Ocak) 175 bin 156 bin 

16:30 ABD  İşsizlik Oranı (Ocak) 4,7% 4,7% 

17:30 ABD  Ortalama Saatlik Kazançlar 0,3% 0,4% 

17:15 ABD Chicago Fed Başkanı Charles Evans konuşacak     

18:00 ABD  Fabrika Siparişleri (Aralık) 1,40% -2,40% 
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EUR/USD 

1.0780 seviyesini takip ediyoruz… 

Hafta başından bu yana ABD yeni yönetiminin güçlü Dolar’dan rahatsız olduğunu ifade eden açıklamalarıyla 

99.23 seviyelerine kadar gerileyen Dolar endeksinin etkisiyle EURUSD paritesinde 1.0829 seviyelerinin test 

edildiğini gözlemledik. Ancak, akşam saatlerinde Trump’tan gelen bazı açıklamaların etkisiyle yön değiştiren 

Dolar endeksiyle birlikte EURUSD paritesinde de bir miktar gerileme yaşandığını izliyoruz. Bugün ABD 

istihdam raporu açıklanacak. Fed toplantı özetlerinde istihdamın hedeflenenin altında olduğuna vurgu 

yapılması nedeniyle, beklentilerden çok sürpriz bir sonuç çıkmadıkça volatilite sınırlı kalabilir. Kısa vadeli 

göstergelerin yükselişi desteklemeyi sürdürdüğü paritede, bazı gün içi göstergeler arasında beliren negatif 

uyumsuzluklar dikkat çekici. 1.0780 ve 1.0815 yukarı yönlü ataklarda izlenmesi gereken önemli direnç 

seviyeleridir. 1.0815 üzerine geçilmesiyle 1.0950 ardından 1.1010 bölgesine doğru yükselişin sürmesi 

beklenebilir. Ancak, kısa vadeli göstergelerin yükselişi desteklemesine rağmen 1.0710 desteğinin altına 

inilmesiyle EURUSD paritesinde düşüşün ivme kazanarak 1.0650 seviyelerini test ettiği görülebilir.                   

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

EUR/USD 1.0764 1.0756 1.0829 1.0783 1.0737 1.0710 1.0810 1.0856 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

EUR/USD 1.0757 1.0672 1.0596 1.0788 1.0997 -0.05 0.6% 2.2% 
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USD/TRY  
3.7650 altında TL’de değer kazanımları sürebilir… 

Hafta başından bu yana TL’de gözlenen pozitif iyimserlik devam ediyor. Haftanın son işlem gününde içeride 

Ocak ayı enflasyonu ve ABD tarım dışı istihdam verisi takip edilecek. Beklentilerin üzerinde açıklanacak 

enflasyon verisi ile birlikte TL’de bir miktar kar satışları görülebilir. Aynı senaryo dahilinde ABD tarım dışı 

istihdam verisi ile ortalama saatlik kazançların beklentilerin üzerinde gelmesi yine TL’de kar satışlarını 

tetikleyebilir. Teknik olarak kısa vadeli göstergelerin düşüşün süreceğine işaret ettiği USDTRY çiftinde 

3.7250 seviyelerinin dün önemli bir destek görevi üstlendiğini gözlemledik. 3.7650 ve 3.7900 seviyelerinin 

önemli direnç seviyeleri haline geldiği USDTRY paritesinde, bu seviyeler üzerine geçilmedikçe yükseliş 

çabalarının sınırlı kalacağı düşünülebilir. Bununla birlikte, 3.7250 desteğinin altına inilmesiyle 3.7120 

desteğinin izleneceği paritede, 3.7120 altında 3.6850 seviyelerine kadar düşüşün devam ettiği görülebilir.  

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

USD/TRY 3.7285 3.7205 3.7435 3.7308 3.7182 3.7078 3.7412 3.7538 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

USD/TRY 3.8080 3.7721 3.6165 3.3670 3.1510 -1.1% -2.6% 5.7% 
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EUR/TRY 
4.0450 altında düşüşün devam etmesi beklenebilir… 

Euro’nun değer kazanma çabalarına karşın TL’nin diğer gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine göre 

pozitif yönde ayrışmasıyla birlikte EURTRY paritesinde gevşeme eğilimi devam ediyor. Bugün içeride Ocak 

ayı enflasyon rakamları ile dışarıda ABD tarım dışı istihdam verisi takip edilecek. Enflasyonun beklentilerin 

üzerinde açıklanması durumunda TL bir miktar değer kaybı yaşayabilir. Aynı senaryo dahilinde dün akşam 

saatlerinde Trump’ın açıklamalarıyla yönünü yukarı çevirmeye başlayan Dolar endeksindeki tepki 

yükselişinin ABD verileri sonrasında da devam etmesi durumunda Euro ve TL baskı altında kalabilir. Kısa 

vadeli göstergeler arasında ilk negatif uyumsuzlukların belirdiği EURTRY paritesinde 4.0200 önemli destek 

bölgesidir. Bu desteğin kırılmasıyla düşüşün 3.9850 ardından 3.9450 seviyelerine kadar devam edeceği 

düşünülebilir. Ancak, 4.0450 seviyesinin önemli direnç haline geldiği EURTRY çiftinde, bu seviye üzerinde 

yerleşme sağlanmasıyla birlikte düşüş beklentisi sonlandırılarak direnç seviyeleri izlenebilir.                  

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

EUR/TRY 4.0305 4.0155 4.0455 4.0305 4.0155 4.0005 4.0455 4.0605 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

EUR/TRY 4.0880 4.0189 3.8328 3.6317 3.4626 -1.0% -2.0% 9.2% 
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GBP/USD 
1.2510 altında düşüş devam edebilir… 

BoE’nin faizleri değiştirmeme kararı sonrasındaki toplantı özetlerine bakıldığında bankanın, her iki yöne de 

aksiyon alma yönünde hazır olduğunu görmekteyiz. Bununla birlikte BoE başkanı Carney’in bu ayki 

enflasyonun %2 civarında gerçekleşmesini beklediğini açıklaması, GBP üzerindeki baskının artmasına neden 

oldu. Bunlara ek olarak akşam saatlerinde Trump’ın açıklamalarıyla Dolar endeksindeki tepki yükselişinin 

etkisiyle GBPUSD paritesinde düşüş eğilimi arttı. Teknik olarak baktığımızda kısa vadeli göstergelerin dünkü 

sert düşüşle birlikte ilk negatif uyumsuzlukları verdiği paritede, 1.2510 ilk önemli destek seviyesi olarak 

izlenmeli. 1.2510 altına inilmesiyle 1.2490 ardından 1.2456 desteklerine kadar düşüşün süreceği 

düşünülebilir. ABD tarım dışı istihdam verisi sonrasında Dolar endeksinin yönünü yeniden aşağı çevirmesiyle 

GBPUSD çiftinde tepki çabaları görülebilir. 1.2545 ve 1.2615 ardından 1.2655 yukarı yönlü ataklarda 

izlenebilecek önemli direnç seviyeleridir.                       

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

GBP/USD 1.2536 1.2518 1.2706 1.2587 1.2467 1.2399 1.2655 1.2775 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

GBP/USD 1.2555 1.2387 1.2422 1.2465 1.3077 -0.1% -0.3% 1.6% 
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USD/JPY 
112.10-113.10 aralığındaki sıkışma dikkat çekici…  

Dolar endeksinde hafta başından bu yana yaşanan değer kaybının etkili olduğu paritede, dün Trump’ın 

Meksika, İran ve Avustralya ile ilgili yaptığı açıklamalar dikkatle takip edilirken bugün, ABD’de tarım dışı 

istihdam verileri takip edilecek. Verinin beklentilerin çok sürpriz üzerinde veya altında gelmemesi 

durumunda Dolar endeksindeki ve diğer Dolar bazlı para çiftlerinde volatilitenin daha sınırlı kaldığı 

görülebilir. Kısa vadeli göstergelerin düşüşün süreceğine işaret ettiği ancak bazı gün içi göstergelerin de 

yükseliş için ilk oluşumları kaydettiği paritede, 112.10 bölgesinin önemli destek olduğunu görüyoruz. Bu 

seviye altına inilmedikçe kısa vadeli taban oluşumunun devam ettiği düşünülebilir. Buna karşın 113.10 

bölgesi yukarı yönlü ataklarda izlenecek önemli direnç seviyesidir. 113.10 üzerinde yerleşmenin sağlanması 

paritede 113.65 ardından 114.20 dirençlerine doğru yükselişi tetikleyebilir.       

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

USD/JPY 112.7390 112.0550 113.3700 112.7213 112.0727 111.4063 113.3877 114.0363 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

USD/JPY 112.9982 114.2982 115.2133 110.0223 107.3359 -0.1% -2.2% -3.6% 
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XAU/USD 

1219 önemli direnç seviyesi…  

Dolar endeksindeki düşüşle birlikte dün, 1226 seviyelerini test eden Altın/Ons fiyatlarında Trump’ın 

açıklamaları sonrasında yön değiştiren Dolar endeksi nedeniyle bir miktar gerileme yaşandığını 

gözlemliyoruz. Bugün, ABD tarım dışı istihdam verisi Altın fiyatları için yön belirleyici olarak izlenmeli. Fed 

için her ne kadar yön belirleyici bir araç olmadığı ifade edilse de çok sürpriz bir sonuç açıklanması Dolar 

endeksiyle birlikte Altın fiyatlarında da ciddi volatiliteye sebep olabilir. Kısa vadeli göstergelerin yükselişi 

desteklemeyi sürdürdüğü Altın/Ons fiyatlarında 1223/1226 bandı önemli direnç bölgesi olarak izlenmeli. Bu 

direnç bölgesi üzerine geçilmesiyle 1230 ardından 1245/1253 dirençlerine doğru yükselişin devam ettiği 

görülebilir. Ancak, ABD verileri sonrasında 1207 desteğinin kırılmasıyla 1200 ardından 1191 desteklerine 

kadar düşüşün devam etmesi beklenebilir.                                 

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

XAU/USD 1216 1208 1225 1217 1208 1200 1225 1233 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) 

 5 22 50 100 200 

XAU/USD 1209 1200 1175 1222 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. 

 


