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PİYASALARDA SON DURUM 

 
Yeni günde dolar endeksi geriliyor…  

Asya borsaları yeni günde (Shanghai %0,26 atı, Nikkei %0,33 hafif eksi) karışık yönde hareket ediyor. 

ABD’de dün akşam açıklanan Fed tutanaklarının ardından yeni günde dolar endeksinin 102’nin altında 

hareket ettiğini görmekteyiz. Dolardaki değer kaybının etkisi ile bu sabah altının ons fiyatı 1175 dolardan 

işlem görürken EUR/USD paritesi 1,0564’e kadar yükselmiş durumda. ABD’de DJ endeksi %0,30 artı 

kapatmasının ardından vadelide hafif ekside hareket etmektedir.  

BIST100 endeksi dün günün ilk yarısında küresel borsalardaki olumlu risk iştahının etkisi ile pozitif hareket 

ederken günün ikinci yarısında  artan satış baskısıyla kapanışı %0,62’lik kayıpla 76.144 puandan 

gerçekleştirdi. Dün akşam açıklanan Fed tutanaklarında ihtiyatlı para politikasına işaret edilmesinin etkisi 

ile USD/TL şu sıralarda 3,56’ya doğru gerilemiş durumda. BIST endeksinin güne düşen kurların etkisiyle bir 

miktar pozitif tarafta başlamasını beklemekteyiz. 

Fed tutanaklarında kademeli faiz artırımının yukarı yönlü risk taşıdığı belirtildi… FOMC Aralık ayı 

toplantı tutanaklarında, Donald Trump politikalarına yönelik endişelere yer verilirken kademeli faiz 

artırımlarının yukarı yönlü risk taşıdığı belirtildi. Fed politika yapıcılarının büyük bir kısmı, yüksek 

enflasyonun önüne geçmek adına faiz artırımlarını hızlandırmak zorunda kalabilecekleri konusunda endişe 

duyuyor. Mali politikanın şu anki büyüme tahminlerinden daha hızlı bir büyümeye yol açması konusundaki 

risklere verilen öneme rağmen, komitenin çoğu üyesi önümüzdeki yıllarda "kademeli" faiz artırımına 

gidilmesinin hala uygun olabileceği görüşünde. Bu da dolar endeksinde 101.86’ya kadar geri çekilmeye 

yol açtı, mevcut durumda 101.97’de. 

Merkez Bankası dün yayımladığı Aralık ayına ilişkin fiyat gelişmeleri raporunda, yurt içi talep koşullarının 

sınırlayıcı etkisine rağmen TL'deki değer kayıplarının temel mal fiyatlarında belirgin olarak hissedildiği 

belirtildi. Son yapılan zamlar ve TL'deki değer kaybının enflasyonun yükselmesinde belirleyici rolü 

oynamasının yanı sıra gıda ve enerji fiyatlarının da yükselişe katkı yaptığı açıklandı.  

Günün ajandası... ABD tarafında bugün haftalık işsizlik başvuruları ve Aralık ayı ADP Özel Sektör İstihdam 

verisi ile Aralık ayı ISM İmalat Dışı PMI takip edilecek. Haftalık işsizlik başvurularının 265 binden 260 bine 

gerilemesi, ADP Özel sektör istihdamının 173 bin olması beklenmektedir.  

Ekonomik Veri Takvimi  

05 Ocak 2017, Perşembe                               Beklenti             Önceki 

12:30 İngiltere Hizmet PMI 54,7 55,2 

13:00 Euro B Kasım ÜFE (Aylık) 0,3% 0,8% 

16:30 ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları (Haftalık) 260 bin 265 bin 

16:15 ABD ADP İstihdam Raporu 173 bin 216 bin 

18:00 ABD ISM İmalat Dışı PMI 56,8 57,2 
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EUR/USD 

Tepkinin devamı için 1.0540 üzerinde yerleşme sağlanmalı… 

1.0341 seviyelerinin test edilmesi sonrasında dün, Dolar endeksinde gözlenen geri çekilmeyle birlikte tepki 

çabalarının görüldüğü EURUSD paritesinde 1.0540 önemli seviyedir. Bu seviye üzerinde yerleşme 

görülmedikçe tepki çabalarının sınırlı kalacağı paritede 1.0455 altına inilmesiyle yeniden düşüş 

görülebileceği ve 1.0385 altında düşüşün hız kazanacağı düşünülebilir. Ancak, kısa vadeli teknik 

göstergelerin düşüşe işaret etmesine rağmen 1.0540 üzerinde yerleşme sağlanması durumunda tepki 

yükselişinin 1.0620 seviyelerine kadar devam etmesi beklenebilir.      

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

EUR/USD 1.0485 1.0390 1.0500 1.0458 1.0417 1.0349 1.0526 1.0568 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

EUR/USD 1.0487 1.0495 1.0659 1.0904 1.1066 0.72 0.7% 0.3% 
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USD/TRY  
3.5550 önemli destek… 

Enflasyonun tırmanışa geçmesi ve OHAL açıklamaları sonrasında Fitch'in not indirmesi ihtimalinin arttığı 

algısıyla USDTRY paritesinde yükseliş eğilimi sonrasında dünün ardından bu sabah da bir miktar geri çekilme 

yaşanıyor. Kısa vadeli teknik göstergelerin yeni zirve seviyesi olan 3.6050'nin test edilmesiyle yükselişe 

işaret ettiği paritede, 3.5550/3.5600 aralığındaki destek bölgesi altına inilmedikçe yükseliş eğilimi 

korunabilir. Bununla birlikte 3.5850 direncinin üzerine tekrar geçilmesiyle düzeltme beklentisi 

sonlandırılarak 3.6050 ardından 3.6250 seviyelerine doğru yükselişin süreceği düşünülebilir. 

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

USD/TRY 3.5795 3.5675 3.5855 3.5775 3.5695 3.5595 3.5875 3.5955 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

USD/TRY 3.5534 3.5087 3.3865 3.1923 3.0540 0.1% 1.2% 1.3% 
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EUR/TRY 

3.7450 üzerinde kalıcılık yükselişi devam ettirebilir… 

Kısa vadeli teknik göstergelerin 3.6750 ardından 3.7100 üzerinde yerleşme sağlanmasıyla yükselişe işaret 

ettiği paritede, 3.7450 üzerinde kalıcılık önemli olacaktır. Bu seviye üzerinde yükseliş beklentisinin 

korunabileceği paritede 3.7650 üzerinde yükselişin ivme kazanarak 3.7850 ardından 3.81 seviyelerine 

doğru devam etmesi beklenebilir. Ancak, kısa vadeli teknik göstergelerin yükselişe işaret etmesine rağmen 

ABD/ADP raporu sonrasında 3.7450 altına inilmesi 3.7250 ardından 3.71 ve 3.68 desteklerinin test 

edilmesine neden olabilir.   

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

EUR/TRY 3.7395 3.7235 3.7395 3.7342 3.7288 3.7182 3.7448 3.7502 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

EUR/TRY 3.7206 3.6916 3.6138 3.4803 3.3779 0.0% 1.1% 1.0% 
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GBP/USD 

Tepki yükselişinin devam edebilmesi için 1.24 üzerine geçilmeli… 

Dolar endeksinin bugünkü ADP ve yarınki NFP öncesinde dün düşüşe geçmesiyle birlikte tepki çabalarının 

etkili olduğunu gözlemledik. GBPUSD paritesinde kısa vadeli teknik göstergeler arasında beliren pozitif 

uyumsuzluk nedeniyle tepki olasılığı artmaya başladı. Bu bağlamda, tepki yükselişinin devam edebilmesi 

için 1.2365 ve 1.2400 dirençleri geçilmelidir. Bu seviyelerin üzerine geçilmesiyle paritede 1.2485 ardından 

1.2510 seviyelerine kadar tepki yükselişi devam edebilir. Ancak, 1.2365 ve 1.2400 dirençleri geçilmedikçe 

tepki çabalarının sınırlı kalacağı GBPUSD çiftinde 1.2220 altına inilmesiyle düşüşün ivme kazanarak 1.2150 

ardından 1.20 seviyelerini hedef haline getireceği düşünülebilir.            

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

GBP/USD 1.2325 1.2221 1.2353 1.2300 1.2246 1.2168 1.2378 1.2432 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

GBP/USD 1.2302 1.2399 1.2433 1.2638 1.3279 0.2% 0.6% 0.2% 
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USD/JPY 
Dolar endeksindeki düşüşle birlikte paritede 116.50’nin altında…  

Dolar endeksinde dün ve bu sabah yaşanan düşüşle 102’nin altına gerilemesi USDJPY paritesinde de bu 

sabah sert düşüş yaşanmasına neden oluyor. Kısa vadeli teknik göstergelerin 116.50 desteğinin altına 

inilmesiyle düşüşe işaret etmeye başladığı paritede, tekrar bu seviye üzerinde dengelenme görülmedikçe 

düşüş eğiliminin devam etmesi beklenebilir. Bununla birlikte 116.10 desteğinin de altına inilmesi USDJPY 

çiftinde 115.30 ardından 114.25 seviyelerine kadar düşüşün devam etmesine neden olabilir. Öte yandan 

116.50 üzerinde tekrar yerleşme sağlanmasıyla düşüş beklentisi sonlandırılarak 116.94 ardından 117.15 

dirençleri takip edilebilir.                   

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

USD/JPY 117.3505 117.0555 118.1855 117.5305 116.8755 116.4005 118.0055 118.6605 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

USD/JPY 117.1341 116.7249 112.4588 107.4666 106.8502 -1.0% -0.4% -0.6% 
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XAU/USD 

1182 önemli direnç seviyesi…  

Dolar endeksindeki gerilemeyle birlikte Altın/Ons’ta bu sabah sert yükseliş yaşandığını gözlemliyoruz. Kısa 

vadeli teknik göstergelerin 1163 direnci üzerinde yerleşmenin sağlanmasıyla yükselişe işaret ettiği 

Altın/Ons’ta 1180/1182 önemli direnç bölgesi olarak takip edilmelidir. Bu direnç bölgesi üzerine geçilmesiyle 

Altın/Ons’ta yükselişin ivme kazanarak 1197 seviyelerine kadar devam etmesi beklenebilir. Kısa vadeli 

teknik göstergelerdeki yükseliş işaretlerine rağmen 1173 ve 1168 önemli destek seviyeleri olup, bu 

seviyeler altına inilmesiyle Altın/Ons’ta tepki yükselişi sürecinin bittiği düşünülebilir.           

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

XAU/USD 1164 1156 1168 1163 1157 1151 1169 1174 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) 

 5 22 50 100 200 

XAU/USD 1160 1148 1193 1248 1268 
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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. 

 


