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PİYASALARDA SON DURUM 

Haftalık veri takvimi sakin… Yurtdışında bu ayki veri takvimi de sakin… 

Yurtiçinde bu ay sanayi üretimi ve ödemeler dengesini takip edeceğiz. Siyasi açıdan referandum süreci 

yakından izlenecek. Önemli merkez banklarının bu ay toplantısı yok. TCMB’nin de en yakın PPK toplantısı 

16 Mart’ta. Yurtdışında ise Trump ve icraatleri ile İngiltere’de Brexit konusu yakından izlenmeye devam 

edilecek. 

 

Aralık ayı Sanayi üretimi… Yurtiçinde bu ayın en önemli verisi 8 Şubat’ta açıklanacak Aralık ayı sanayi 

üretimi olacak. Kasım ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmamış seride sanayi üretimi aylık bazda 

değişim göstermez iken arındırılmamış verilerde yıllık bazda %4,6 artış göstermişti. Sanayi üretimi GSYH 

büyümesi için öncü gösterge olduğundan önemli. 3Ç16’da %1,8 oranında küçülen GSYH’nın 4Ç16’da ılımlı 

bir büyüme göstermesi bizim ve piyasanın genel beklentisi. Bizim 2016 yılı GSYH’da büyüme beklentimiz 

%2,4 seviyesinde. 

Aralık ayı Ödemeler Dengesi… 14 Şubat’ta açıklanacak Aralık ayı ödemeler dengesinde cari açığın 6 

milyar dolara yakın gerçekleşmesini ve yıllık açığın 34,5 milyar dolar seviyesine çıkacağını tahmin ediyoruz. 

2016 Kasım ayı sonunda 33,62 milyar dolara yükselen yıllık cari açık, 2015 yıl sonunda 32,2 milyar dolar 

olarak gerçekleşmişti. 2017 yılında enerji maliyetlerindeki düşüşün pozitif etkisinin zayıflaması ve devam 

eden jeopolitik riskler ile güvenlik endişelerinin turizm gelirlerini olumsuz etkilemeye devam etmesinin cari 

açıkta yukarı yönde etki yapacağına dair görüşümüzü koruyoruz. Öte yandan Rusya ile normalleşme 

sürecine girilmesi, ihracat tarafında ılımı etki yaratabileceğini de gözönünde bulunduruyoruz. 

Yurtdışında ise Trump’ın icraatleri ön planda olmaya devam edecek… 

Şubat ayının geri kalınında küresel ekonomilerde önemli merkez bankalarının kararı bulunmuyor. En yakın 

toplantı tarihleri ECB’nin 9 Mart’ta, Fed’in 15 Mart’ta, TCMB ile BoJ’un 19 Mart’ta. ECB, BoJ ve Fed yaptıkları 

son toplantılarda politika faizlerinde ve teşviklerde bir değişikliğe gitmedi. Fed’in olası bir faiz artırımında 

Haziran ayı genel beklentilerde öne çıkarken, Trump’ın icraatleri ve söylemlerinin 2 faiz artırımını 

sağlayabileceğine dair genel beklentilerin de piyasada korunduğunu görüyoruz. Fed, Aralık toplantısında 

2017 yılı için faiz artırım beklentisini 2’den 3’e çıkarmıştı. 

 

İngiltere tarafında ise Brexit konusundaki gelişmeler izlenmeye devam edilecek. Geçen hafta Avam 

kamarasında kabul edilen Brexit yasa tasarısının 8 Şubat’ta Lordlar kamarasında görüşülmesi bekleniyor. 

Kraliçe’nin de onaylamasıyla birlikte yürürlüğe girmesine kesin gözüyle bakılıyor. 

Ekonomik Veri Takvimi  

      Beklenti Önceki 

06 Şubat 2017, Pazartesi 

10:00 Almanya Fabrika Siparişleri Aralık (Aylık) %0,5  -2,50% 

10:00 Almanya Fabrika Siparişleri Aralık (Yıllık) %4,10  3,00% 
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EUR/USD 

1.0765 üzerinde yükseliş beklentisi korunabilir… 

Cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdamı beklentilerin üzerinde bir artış kaydetti. Beklentilerin 

üzerindeki artışa rağmen ortalama saatlik kazançların önceki ayın altında gerçekleşmesi, Fed’in enflasyon 

hedefine orta vadede ulaşılabileceği algısı yarattı. Bu algının etkisiyle birlikte faiz artırımlarına en erken 

Haziran ayında başlanabileceğini fiyatlayan Dolar endeksinde yönün aşağı döndüğünü gözlemliyoruz. Kısa 

vadeli göstergelerin 1.0760/1.0770 aralığı üzerinde kaldıkça yükselişi desteklemeyi sürdüreceği paritede, 

1.0810 önemli direnç seviyesi olmaya devam ediyor. Bu seviye üzerine geçilmesiyle paritede, 1.0860 

ardından 1.1010 dirençlerine doğru yükselişin devam ettiği görülebilir. Kısa vadeli göstergelere rağmen 

1.0760/1.0770 destek bölgesinin kırılmasıyla 1.0725 ardından 1.0650 desteklerine kadar düşüşün devam 

etmesi beklenebilir.                    

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

EUR/USD 1.0779 1.0714 1.0797 1.0763 1.0729 1.0680 1.0813 1.0847 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

EUR/USD 1.0777 1.0681 1.0599 1.0784 1.0993 -0.03 0.8% 2.4% 
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USD/TRY  
3.7100 altında düşüşün devam etmesi beklenebilir… 

Beklentilerin üzerinde gelen ve önümüzdeki süreçte çift haneye ulaşması beklenen enflasyona rağmen TL'de 

değer kaybı görülmedi. ABD verisine kadar değer kaybına karşı direnç göstermesindeki temel neden, 

enflasyondaki artışın TCMB'yi faiz artışına zorlayabileceği beklentisi olarak düşünülebilir. ABD'de açıklanan 

istihdam verilerinde, saatlik ortalama kazançların beklenenden daha düşük artış göstermesi, enflasyon 

hedefine ancak orta vadede ulaşılabileceği, bunun da faiz artışına en erken Haziran ayında başlanabileceği 

algısıyla TL ve diğer gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinin ABD Doları karşısında değer kazanmasına 

neden olarak gösterilebilir. Teknik olarak 3.7050/3.7250 bandı bundan sonraki süreçte önemli bir direnç 

aralığı olarak izlenebilir. Bu direnç bölgesi üzerinde yerleşme görülmedikçe kısa vadeli teknik göstergelerde 

düşüş eğilimi devam edebilir. Bununla birlikte 3.6900 altına inilmesiyle USDTRY çiftinde düşüşün yeniden 

ivme kazandığı ve 3.6650 ardından 3.6250 seviyelerine doğru düşüşünü sürdürdüğü görülebilir.  

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

USD/TRY 3.7105 3.6915 3.7525 3.7182 3.6838 3.6572 3.7448 3.7792 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

USD/TRY 3.7808 3.7796 3.6225 3.3749 3.1554 0.2% -3.5% 6.0% 
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EUR/TRY 
4.0150 altında TRY’de güçlenme sürebilir… 

ABD’de açıklanan ve hem beklentilerin hem de önceki ayın altında bir artışa işaret eden ortalama saatlik 

kazançlar verisinin ardından Dolar endeksinde düşüş eğilimi gözlendi. Dolar endeksi düşüş eğilimiyle birlikte 

TL gibi gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinde ciddi değer kazanımı çabaları izledik. Bu paralelde 4.0150 

desteğinin de altına gerileyen EURTRY paritesinde 4.0150 altında kaldıkça 3.9650 ardından 3.9400 ve 

3.9200 desteklerine kadar düşüşün devam etmesi beklenebilir. Kısa vadeli göstergelerin düşüşe işaret 

etmeyi sürdürmesine rağmen EURTRY çiftinde 4.0150 üzerinde 2 saatlik kapanışlar görülmesi paritede 

4.0450 ardından 4.0650 seviyelerine kadar yükseliş çabaları görülmesine neden olabilir.                   

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

EUR/TRY 3.9910 3.9695 4.0335 3.9980 3.9625 3.9340 4.0265 4.0620 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

EUR/TRY 4.0638 4.0322 3.8404 3.6386 3.4666 -0.3% -2.9% 8.9% 
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GBP/USD 
Brexit endişeleri GBP’de değer kazanımını sınırlıyor… 

Dolar endeksindeki düşüşe rağmen BoE’den Perşembe günü Brexit ile ilgili gelen açıklamaların yarattığı 

endişeyle birlikte GPBUSD çiftinde düşüş eğiliminin etkili olduğunu gözlemledik. Kısa vadeli göstergeler 

arasında negatif uyumsuzlukların başladığı GBPUSD paritesinde 1.2435/1.2455 destek bandı çok önemlidir. 

Bu destek bölgesinin altına inilmesiyle birlikte kısa vadeli göstergelerin düşüşü teyit edeceği ve düşüşün 

kademeli olarak 1.2180 seviyelerine dek süreceği düşünülebilir. Kısa vadeli göstergeler arasındaki negatif 

uyumsuzluklara rağmen 1.2435/1.2455 bandı üzerinde kalıcılığın sürmesi ve 1.2510 ve 1.2555 dirençleri 

üzerine geçilmesiyle yükselişin devam edeceği düşünülerek 1.2645 direnci takip edilebilir.                         

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

GBP/USD 1.2480 1.2460 1.2540 1.2493 1.2447 1.2414 1.2527 1.2573 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

GBP/USD 1.2547 1.2389 1.2423 1.2459 1.3066 0.0% 0.0% 1.3% 
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USD/JPY 
112.10-113.10 aralığındaki sıkışma devam ediyor…  

Cuma günü ABD verileri sonrasında Dolar endeksinde görülen gevşeme eğilimine rağmen USDJPY çiftinde 

112.10/113.10 bandı arasındaki sıkışmanın sürdüğünü izliyoruz. Kısa vadeli göstergelerin düşüşün 

sürebileceğine işaret ettiği paritede, 112.10 desteğinin altına inilmesiyle düşüşün ivme kazanması ve 

110.80 seviyelerinin test edilmesi beklenebilir. Ancak, Dolar endeksinde düşüş eğiliminin sürmesine rağmen 

USDJPY çiftinde 112.10 üzerinde kalıcılığın devam etmesi veya 113.10 direncinin aşılması paritede kısa 

vadeli göstergeler arasında ilk pozitif uyumsuzlukların görülmesine neden olabilir. Bu bağlamda, 113.10 

üzerinde yerleşmenin görülmesiyle birlikte 113.75 ardından 114.60 dirençlerine dek yükseliş görülebilir.       

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

USD/JPY 112.6975 112.3145 113.5015 112.8378 112.1742 111.6508 113.3612 114.0248 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

USD/JPY 112.7926 114.1668 115.2249 110.1299 107.3673 -0.1% -1.0% -3.7% 
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XAU/USD 

1219 üzerinde yükseliş devam edebilir…  

ABD verilerinin ardından faiz artırımının en erken Haziran’da olabileceğine dair algının oluşmasıyla birlikte 

yükseliş çabalarının etkili olmaya başladığını gözlemledik. Kısa vadeli göstergelerin 1219 direncinin 

aşılmasıyla yükselişe işaret etmeye başladığı Altın/Ons’ta 1228 ve 1333 bundan sonraki aşamada izlenmesi 

gereken kritik direnç seviyeleridir. Özellikle orta vadeli 1233 direncinin aşılması 1255 ardından 1300 

dirençlerine doğru yükselişin devam etmesine neden olabilir. Gün içinde, 1219 desteğinin izleneceği 

Altın/Ons’ta bu seviye altında tekrar yerleşmenin sağlanmasıyla birlikte düşüşün ivme kazanması ve 1201 

seviyelerine kadar gerilemenin sürmesi beklenebilir.                                   

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

XAU/USD 1219 1208 1221 1216 1210 1202 1224 1230 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) 

 5 22 50 100 200 

XAU/USD 1216 1202 1175 1221 1263 
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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. 

 


