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PİYASALARDA SON DURUM 

 
Asya piyasaları satış ağırlıklı… 

Asya borsaları bu sabah (Shanghai %0,16 ve Nikkei %0,40 negatif yönde) satış ağırlıklı hareket ediyor. 

ABD’de bir önceki gün açıklanan Fed tutanakları ile gerilemeye başlayan dolar endeksi, dün ADP özel sektör 

istihdamının beklentilerin altında gelmesi ile aşağı yönde hareketini devam ettirdi. Bugün TSİ ise 16:30’da 

açıklanacak olan ABD istihdam verisi öncesinde dolar endeksinin %0,57 yukarıda bulunuyor. Altının ons 

fiyatını %0,44’lük düşüşle 1176 dolarda, Euro/dolar paritesi ise hafif gerileme ile 1,058’den işlem görmekte. 

ABD’de DJ endeksi %0,21 eksi kapatmasının ardından bu sabah vadelilerde hafif eksi yönde hareket ettiğini 

izlemekteyiz.  

BIST100 endeksi dün güne yükselişle başlamasının ardından gün içinde 76.808-75.656 aralığında hareket 

etti. Gün sonunda kapanış %0,32’lik artışla 76.386 puandan gerçekleşti. Bir gün önce açıklanan Fed 

tutanaklarında Trump’ın uygulayacağı politikalara ilişkin duyulan endişelerin etkisi ile gerileyen dolar 

endeksine bağlı olarak dün 3,5563’e kadar düşüş yaşayan USD/TL kuru günün ikinci yarısında hızlı 

yükselişle tarihi zirvesini 3,6396 seviyesine taşıdı. Dünkü ADP özel sektör istihdamının beklentilerin altında 

gelmesinin ardından bugün gözler ABD tarım dışı istihdam verisinde olacak. Her ne kadar Fed’İn faiz 

artırımlarında tarım dışı istihdam öncü veri değil se kısa vadeli hareketlilik yaratacağından yakından 

izlenecek. BIST endeksi güne yatay açılışla başlanmasını ve endekste ABD verilerinin ardından volatilitenin 

artmasını beklemekteyiz. 

ADP özel sektör istihdamı beklentilerin altında… 

ABD tarafında dün açıklanan verilerden; ADP özel sektör istihdamı Aralık'ta 153 bin ile piyasa beklentisi 

olan175 binin altında kaldı. Kasım ayı verisi ise 216 binden 215 bine revize edildi. ABD'de haftalık işsizlik 

maaşı başvuruları 31 Aralık'ta sona eren haftada 28 bin kişi azalarak 235 bin oldu. İşsizlik başvurularında 

beklentiler 265 bin de bulunuyordu. Bu veri ile 8 haftanın en düşük seviyesine inilmiş oldu. 

Günün ajandası... ABD'de bugün tarım dışı istihdam verisi öne çıkıyor. Bir önceki ay 178 bin olarak 

açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisinin 180 bin artması bekleniyor. İşsizlik verisinde ise beklentiler 

%4,7 olarak açıklanırken, bir önceki veri %4,6’da bulunmaktadır. İstihdam verisinde 180 bin ve altında 

rakamlar dolar tarafında negatif fiyatlamanın devam etmesine neden olabilir.  

Ekonomik Veri Takvimi  

                                           06 Ocak 2017, Cuma                                     Beklenti              Önceki 

10:00 Almanya Sanayi Siparişleri -1,8% 4,9% 

13:00 Euro B Perakende Satışlar (Aylık) -0,4% 1,1% 

16:30 ABD  Tarım Dışı İstihdam 180 bin 178 bin 

16:30 ABD  İşsizlik Oranı 4,7% 4,6% 

16:30 ABD Ortalama Saatlik Kazançlar 0,3% -0,1% 

18:00 ABD  Fabrika Siparişleri (Kasım) -2,0% 2,7% 
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EUR/USD 

Dolar endeksindeki düşüş paritede yükselişi desteklemeye devam ediyor… 

Dolar endeksindeki düşüşle birlikte 1.0540 üzerinde gün içinde tekrar denge kurmayı başaran paritede 

1.0615 seviyeleri test edildi. Kısa vadeli teknik göstergelerin 1.0550 üzerinde yükselişi desteklediği paritede 

1.0570 ve 1.0550 önemli destek seviyeleri olarak izlenmelidir. Bu seviyeler üzerinde yükseliş beklentisinin 

korunacağı EURUSD paritesinde 1.0620 üzerinde 1.0680 ardından 1.0730 ve 1.0795 önemli direnç 

seviyeleri olarak takip edilebilir. Ancak, ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi sonrasında 1.0550 

altına inilmesi durumunda tepki yükselişinin sona erdiği düşünülerek 1.0515 ardından 1.0465 desteklerine 

kadar düşüş beklenebilir.      

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

EUR/USD 1.0596 1.0481 1.0615 1.0564 1.0513 1.0430 1.0647 1.0699 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

EUR/USD 1.0506 1.0489 1.0652 1.0897 1.1062 -0.11 0.5% 0.5% 
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USD/TRY  
3.5850 üzerinde yükselişin devamı beklenebilir… 

Dolar endeksinde dün yaşanan sert düşüşe rağmen TL’nin önemli para birimlerinin tamamı karşısında değer 

kaybettiğini gözlemledik. Dünkü işlemlerde 3.5850 direnç seviyesinin aşılmasıyla yükselişin ivme kazanarak 

tarihi zirve seviyesinin 3.6396 ile bir kez daha revize olduğu paritede, 3.5850 ilk önemli destek konumuna 

gelmiştir. Bu seviye üzerinde kaldıkça kısa vadeli göstergelerin yükselişi destekleyeceği paritede 3.6150 

üzerine geçilmesiyle yükselişin yeniden ivme kazanarak 3.6350 ardından 3.66 seviyelerine doğru devam 

edeceği düşünülebilir. Ancak, 3.5850 altına inilmesiyle USDTRY çiftinde 3.5550/3.5600 aralığına dek 

düşüşün devam etmesi beklenebilir. 

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

USD/TRY 3.6235 3.5705 3.6305 3.6082 3.5858 3.5482 3.6458 3.6682 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

USD/TRY 3.5657 3.5125 3.3968 3.1987 3.0574 0.5% 1.7% 1.7% 
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EUR/TRY 

3.80 üzerinde yerleşme önemli… 

Dolar endeksindeki düşüşün Euro'yu desteklemesinin yanı sıra TL'de görülen satış baskısının etkisiyle 

EURTRY paritesinde dün 3.8326 seviyesi test edildi. Kısa vadeli teknik göstergelerin 3.7850/3.8000 destek 

aralığı üzerinde yükselişi desteklediği paritede, 3.8170 direnci üzerine geçilmesiyle yükselişin yeniden ivme 

kazanarak yeni zirve seviyelerinin test edilmesi beklenebilir. Ancak, ABD/NFP verisinin ardından 

3.7850/3.8000 desteği altına inilmesiyle 3.7650 ardından 3.7450 desteklerine kadar düşüş görülebilir.   

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

EUR/TRY 3.8205 3.7625 3.8205 3.8012 3.7818 3.7432 3.8398 3.8592 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

EUR/TRY 3.7380 3.6918 3.6222 3.4851 3.3806 1.4% 2.4% 2.4% 
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GBP/USD 

1.2365 üzerinde yükseliş sürebilir… 

ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde Dolar endeksinde yaşanan düşüşün etkisiyle 

dün 1.2433 seviyelerinin test edildiği paritede 1.2365 ve 1.2340 destekleri önemlidir. Bu seviyeler üzerinde 

kaldıkça kısa vadeli teknik göstergelerin yükselişi destekleyeceği paritede 1.24955/1.2495 üzerine 

geçilmesiyle yükselişin ivme kazanarak 1.2550 ardından 1.2620 dirençlerine dek yükseliş görülebilir. Ancak, 

veri sonrasında 1.2365 desteğinin altına inilmesi halinde tepki yükselişinin sınırlı kalacağı düşünülerek 

1.2220 seviyelerine kadar düşüş beklenebilir.            

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

GBP/USD 1.2413 1.2271 1.2433 1.2372 1.2311 1.2210 1.2474 1.2534 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

GBP/USD 1.2328 1.2392 1.2438 1.2632 1.3270 -0.2% 0.5% 0.5% 
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USD/JPY 
ABD istihdam verileri belirleyici olacak…  

Dolar endeksinde iki gündür devam eden düşüş eğilimiyle 115.075 sınırına kadar gerileyen USDJPY 

paritesinde bu sabah cılız da olsa tepki çabaları belirdiğini görmekteyiz. Kısa vadeli teknik göstergelerin 

116.50 altına inilmesiyle düşüşü desteklemeye başladığı paritede, tekrar 116.50/116.80 aralığı üzerinde 

yerleşme görülmedikçe tepki çabalarının sınırlı kalması beklenebilir. TSİ 16:30’da açıklanacak ABD/NFP 

verisi sonrasında Dolar endeksinin yön belirleyici olacağı USDJPY çiftinde, 115.60 ve 115.05 ilk önemli 

destekler olarak izlenebilir. Bu seviyelerin altına inilmesiyle 114.30 seviyelerine kadar düşüşün devam 

edeceği düşünülebilir.                    

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

USD/JPY 115.5725 115.2210 117.4305 116.0747 114.7188 113.8652 116.9283 118.2842 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

USD/JPY 116.8151 116.7937 112.6698 107.6169 106.8684 0.3% -0.9% -0.9% 
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XAU/USD 

1182 direnci kritik…  

Dün akşam saatlerinde 1182 direncinin aşılmasıyla 1185 seviyelerinin test edildiği Altın/Ons’ta 1182 

üzerinde yerleşme sağlanamaması sonrasında yönün yeniden bir miktar geri çekilme gözlemliyoruz. Kısa 

vadeli teknik göstergeler tepki yükselişinin sürebileceğine işaret etmesine rağmen bazı gün içi göstergeler 

arasında ilk negatif uyumsuzluklar belirmeye başladı. Ancak, bu negatif uyumsuzluklara rağmen 1172 

üzerinde kalıcılığın sürmesi Altın/Ons’ta yükseliş beklentisini koruyabilir. TSİ 16:30’da ABD’de açıklanacak 

NFP sonrasında Dolar endeksine göre yönün netleşeceği Altın/Ons’ta 1182 üzerinde yerleşmenin 

sağlanmasıyla 1191 ardından 1196 ve 1203 dirençlerinin test edilmesi beklenebilir.            

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

XAU/USD 1181 1162 1185 1176 1167 1154 1190 1199 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) 

 5 22 50 100 200 

XAU/USD 1166 1149 1191 1246 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. 

 


