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Ana sayfaya dönmek için tıklayınız 

PİYASALARDA SON DURUM 

Veri akışı açısından sakin olan günde Avrupa’da siyasi gelişmeler, yeni ABD başkanı Trump’ın uygulamaya 

başladığı politikaların etkileri, Brexit gelişmeleri küresel piyasalarda fiyatlamalarda etkili oluyor. Brexit 

gelişmelerinin yanı sıra Fransa’daki siyasi haber akışları haftanın ilk işlem gününde Avrupa borsalarını baskı 

altında bırakırken (Dax -%1,22, Cac -%0,98), Wall Street endeksleri ilk işlem gününü satıcılı tarafta 

tamamladı. (S&P -%0,21, Dow Jones -%0,09) 

İçeride de küresel piyasalara paralel olarak yön aşağıdaydı. Güne alıcılı tarafta başlayan 89.500 direncini 

test eden endeks gelen satışlarla birlikte %1,17 değer kaybıyla günü 87,358 seviyesinden 

tamamladı. Dün 3,66 seviyesine kadar gerileyen ve günü 3,6794 seviyesinden tamamlayan USD/TL’de ise 

işlemler an itibariyle 3,70’in hemen üzerinden geçmekte.  

Yeni günde Asya piyasaları satıcılı havayı devralıyor. (Shanghai -%0,39, Nikkei -%0,19) Dünkü 

satışların ardından bu sabah ABD vadelilerinde kararsız bir seyir var.  

Avrupa’da aşırı sağ yükseliyor... Fransa’da 23 Nisan ve 7 Mayıs tarihlerinde yapılacak iki turlu 

cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde adaylar seçim kampanyasını hızlandırırken, merkez sağ adayı Fillon 

gücünü kaybettiği görülüyor. Anketlerin güç kazandığına işaret eden aday Ulusal Cephe’nin kurucusu aşırı 

sağ lider Le Pen’in AB’den ayrılmak için referandum önerisinin yanı sıra göçmen konusundaki katı fikirleri 

son dönemde “Avrupa’da aşırı sağ fikirler yükseliyor mu?” sorusunu doğrular nitelikte.  

Bu noktada Avrupa’nın siyasi gelişmelerin ve bunların ekonomik yansımalarının dikkatle izlenmesi gerektiği 

görüşündeyiz. 

Günün ajandası... Bugün Almanya Aralık ayı sanayi üretimi verisini ABD’den ise ticaret dengesini alacağız.  

 

Ekonomik Veri Takvimi  

      Beklenti Önceki 

7 Şubat 2017, Salı 

10:00 Almanya Sanayi Üretimi Aralık (Aylık) +0,40%  0,40% 

16:30 ABD Dış Ticaret Dengesi Aralık -45,5  mr $ -45,2 mr $ 
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EUR/USD 

1.060/1.0700 aralığı önemli destek seviyesi olarak izlenebilir… 

Dolar endeksinin dün ECB yetkililerinden gelen Euro’nun değeriyle ilgili açıklamalarla birlikte Dolar 

endeksindeki tepki yükselişleri nedeniyle 1.0705 seviyelerine kadar geri çekilme gözlemledik. Kısa vadeli 

göstergeler arasında ilk negatif uyumsuzlukların belirdiği EURUSD paritesinde 1.0690-1.0700 aralığı önemli 

destek bölgesi olarak izlenmelidir. 1.0690 altına inilmesiyle paritede kısa vadeli göstergeler düşüşü teyit 

edebileceğinden 1.0620 seviyelerine kadar düşüşün devam etmesi beklenebilir. Gün içinde önemli bir veri 

akışı bulunmadığından teknik destek ve direnç seviyelerinin ön planda olacağı EURUSD çiftinde, 1.0740 

yukarı yönlü ataklarda ilk önemli direnç seviyesidir. 1.0740 üzerinde yerleşmenin tekrar sağlanmasıyla 

1.0810 seviyelerine dek yükseliş yeniden başlayabilir.                     

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

EUR/USD 1.0751 1.0706 1.0801 1.0752 1.0704 1.0658 1.0799 1.0847 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

EUR/USD 1.0755 1.0688 1.0600 1.0780 1.0989 -0.38 -0.8% 1.7% 
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USD/TRY  
3.7100 seviyesini izliyoruz… 

Cuma günkü ABD verilerinin ardından TL'nin ABD Doları karşısında değer kazanma eğilimi dün de devam 

etti. Dün olduğu gibi bugün de piyasalar için önemli bir veri akışı beklenmiyor. Dolayısıyla yarınki Aralık ayı 

sanayi üretimi verisi öncesinde USDTRY paritesinde önemli destek ve direnç seviyeleri ön plana çıkabilir. 

Teknik olarak kısa vadeli göstergelerin düşüşe işaret ettiği paritede, 3.70 altında USDTRY çiftinde yükseliş 

çabalarının sınırlı kalması beklenebilir.  Dolayısıyla 3.70 altında kaldıkça 3.66 ardından 3.6250 seviyelerine 

dek düşüşün devam edeceği düşünülebilir. Ancak, 3.7050 üzerinde yerleşmenin sağlanmasıyla 3.71 

ardından 3.7250 ve 3.7650’ye kadar ataklar görülebilir.  

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

USD/TRY 3.6845 3.6695 3.6935 3.6825 3.6715 3.6585 3.6955 3.7065 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

USD/TRY 3.7500 3.7835 3.6277 3.3820 3.1596 -1.7% -4.0% 4.2% 
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EUR/TRY 
3.94 önemli destek… 

Dolar endeksinin gelişmekte olan ülkelerin para birimlerini tekrar baskı altına almasına rağmen dün Euro’da 

yaşanan değer kaybıyla birlikte EURTRY çiftinde aşağı yönlü bir seyir izledik. Teknik olarak kısa vadeli 

göstergelerin düşüşün devamına işaret ettiği EURTRY paritesinde bazı gün içi göstergelerdeki tepki işaretleri 

dikkat çekici. Bu bağlamda, 3.94 üzerinde yükseliş beklentisinin yeniden oluşabileceği paritede, 

3.9750/3.9800 aralığındaki direnç bölgesi izlenmelidir. Bu direnç bölgesinin üzerine geçilmesiyle yükselişin 

ivme kazanacağı EURTRY çiftinde 4.0150 seviyelerine kadar yükseliş beklenebilir. Ancak, 3.94/3.95 destek 

aralığının altına inilmesiyle kısa vadeli göstergeler doğrultusunda düşüşün ivme kazanarak 3.85/3.86 

aralığına kadar devam etmesi beklenebilir.                   

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

EUR/TRY 3.9485 3.9375 3.9665 3.9508 3.9352 3.9218 3.9642 3.9798 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

EUR/TRY 4.0349 4.0401 3.8468 3.6448 3.4703 -1.7% -3.5% 7.0% 
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GBP/USD 
1.2435 üzerinde tutunma önemli… 

Brexit endişeleri nedeniyle geçtiğimiz haftadan bu yana Dolar endeksindeki düşüş eğilimine rağmen baskı 

altında kaldığını gördüğümüz GBPUSD çiftinde 1.2435 ilk önemli destek bölgesidir. Kısa vadeli göstergelerin 

henüz düşüşe işaret etmediği paritede, 1.2435 altına inilmesiyle düşüşün teknik olarak teyit edilmesi ve 

1.2350 ardından 1.2260 seviyelerini test etmesi beklenebilir. Ancak, dün olduğu gibi bugün de önemli bir 

veri akışının beklenmediği göz önüne alınarak 1.2435 üzerinde tutunma takip edilmelidir. Bu seviye 

üzerinde tutunmanın devam etmesi veya 1.2515 direnci üzerine geçilmesiyle GBP’de değer kazanımı 

çabalarının artması ve GBPUSD çiftinde 1.2580 ardından 1.2640 dirençlerinin test edilmesi beklenebilir.                         

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

GBP/USD 1.2464 1.2428 1.2510 1.2467 1.2425 1.2385 1.2507 1.2549 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

GBP/USD 1.2521 1.2396 1.2422 1.2454 1.3055 0.0% -0.9% 1.1% 
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USD/JPY 
112.10 altında aşağı yönlü seyir devam edebilir…  

112.10/113.10 bandı arasında bir süre sıkışma yaşayan USDJPY paritesinde 112.10 desteğinin kırılmasıyla 

düşüşün ivme kazanmaya başladığını ve bu sabah 111.60 desteğinin test edildiğini gözlemliyoruz. Kısa 

vadeli göstergelerin düşüşe işaret etmeyi sürdürdüğü paritede, 112.10 önemli bir direnç bölgesi olarak 

izlenmelidir. 112.10 üzerinde yerleşme sağlanmadıkça tepki çabalarının sınırlı kalacağı paritede, 110.80 

seviyelerine doğru düşüşün devam etmesi beklenmelidir. Ancak, kısa vadeli göstergelerin düşüşe işaret 

etmesine rağmen 112.10 üzerine geçilerek yerleşme sağlanması durumunda 113.10 direncine doğru tepki 

çabaları görülebileceği gibi 113.10 direnci üzerinde geçilmesiyle birlikte 114.30 seviyelerine doğru 

yükselişler görülebilir.        

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

USD/JPY 111.7510 111.6250 112.7780 112.0513 111.3247 110.8983 112.4777 113.2043 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

USD/JPY 112.4322 113.8992 115.1984 110.2236 107.3898 0.2% -0.9% -4.2% 
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XAU/USD 

1224 üzerinde yükselişin devam etmesi beklenebilir…  

Dolar endeksine rağmen fiziki Altın’da talebin artmasıyla birlikte Ons fiyatlarında yükselişin devam ettiğini 

gözlemliyoruz. Son üç ayın en yüksek fiyatlarına gelen Altın/Ons fiyatlarında 1224 ilk önemli destek bölgesi 

olarak izlenmelidir. 1224 üzerinde kaldıkça yükselişin devam edebileceği Altın/Ons’ta 1235 üzerinde 

yerleşmenin sağlanmasıyla 100 haftalık üssel ortalama seviyesine denk gelen 1253 direncine doğru 

yükselişin sürmesi beklenebilir. Ancak, 1229 desteğinin altında 1224 desteğinin test edilebileceği Altın/Ons 

fiyatlarında 1224 altında yükseliş beklentisi sonlandırılarak 1218 ardından 1205 desteklerine kadar düşüşün 

devam etmesi beklenmelidir.                                    

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

XAU/USD 1235 1219 1236 1230 1224 1213 1241 1247 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) 

 5 22 50 100 200 

XAU/USD 1223 1205 1176 1220 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. 

 


