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Ana sayfaya dönmek için tıklayınız 

PİYASALARDA SON DURUM 

Siyasi gelişmeler ve Brexit süreci ile haftaya kötü başlayan Avrupa borsalarında toparlanma çabaları 

görülüyor. Almanya’da sanayi üretiminin Aralık ayında %0,4 artış beklentisinin aksine aylık bazda %3 

daralması sonrasında eurodaki değer kaybı ve Avrupa’da yaklaşan seçimler öncesinde Avrupa Birliği’nin 

geleceğine yönelik artan endişelerle EUR/USD paritesi 1,07’nin altına inerken, Dax günü pozitif tarafta 

kalmayı başardı. Günü %0,34’lük primle kapattı. ABD’de S&P Endeksi dünü %0,02’lik artışla kapatırken, 

Nasdaq %0,19’luk primle yeni bir rekora imza attı. Bu sabah vadelilerde hafif yatay seyir hakim.  

İçeride ise güçlenen dolarla birlikte USD/TL’de tekrar yükseliş görüldü ki gün içinde 3,75’e yaklaşan kur 

günü 3,7412 seviyesinden tamamlarken, endeks %0,14’lük primle günü tamamladı. USD/TL’de bu sabah 

işlemler 3,7450’den geçmekte. 

Yeni günde Asya piyasalarında pozitif hava var. Nikkei %0,26, Shanghai ise %0,20 ile artıda işlem 

görmekte. Japon Merkez Bankası’nın bir hafta içerisinde üçüncü kez tahvil alımı teklifinde bulunması ile 

birlikte yende değer kazanımları görülüyor. USD/JPY paritesi 112,33’de. 

Cumhurbaşkanı: “Kararımızı 1 hafta içinde vereceğiz” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün anayasa değişikliği konusunda “Öyle zannediyorum ki bu hafta içerisinde 

kararımızı veririz” yönünde açıklama yaptı.  
 

Aralık ayı sanayi üretimi açıklanacak...  

Bugün saat 10:00’da aralık ayı sanayi üretimi verisini alacağız. Piyasa beklentilerinde takvim etkisinden 

arındırılmış veride yıllık bazda %1’lik artış öngörülürken, arındırılmamış sanayi üretiminde geçen yılın Aralık 

ayına göre %1,5 artış olması yönünde. Kasım ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen 

senenin aynı ayına göre %1,9 olan piyasa artış beklentisinin üzerinde %2,7 oranında artış gösterirken, 

mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre değişim göstermemişti. 

Arındırılmamış verilerle baktığımızda ise Kasım ayı sanayi üretimi aylık bazda %1,4, yıllık bazda %4,6 

yükseliş kaydetmişti. Aralık ayı verisi, 2016 yılı son çeyreğine yönelik büyüme beklentilerinin şekillenmesi 

açısından önemli bir gösterge.  

 

Ekonomik Veri Takvimi  

       Beklenti Önceki 

 8 Şubat 2017, Çarşamba 

10:00 Türkiye  Sanayi Üretimi Aralık (Takvimden Arındırılmış Yıllık Artış) 1,0% 2,70% 

  İngiltere  İngiltere’de Brexit yasasının yürürlüğe girmesi bekleniyor     
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EUR/USD 

1.060/1.0700 aralığı önemli destek seviyesi olarak izlenebilir… 

Fransa’da siyasi belirsizliğin artmaya başlaması ve seçimlerin ardından aşırı sağcı Le Pen’in seçilmesi 

durumunda AB’den çıkış için referanduma gidileceği açıklamaları Euro üzerinde baskı unsuru olmaya devam 

ediyor. Almanya’da beklentilerin çok altında daralmaya işaret eden sanayi üretimi verisinin de baskı 

oluşturduğu EURUSD paritesinde dün 1.0656 seviyelerine kadar düşüş kaydedildi. Kısa vadeli teknik 

göstergelerin düşüşü desteklemeye başladığı paritede, 1.0690-1.0705 aralığı üzerinde yeniden denge 

sağlanamaması durumunda düşüşün 1.0655 ardından 1.0625 ve 1.0550 seviyelerine kadar devam etmesi 

beklenebilir. Kısa vadeli göstergelerdeki olumsuz görünüme rağmen 1.0690-1.0705 bandı üzerinde 

yerleşme sağlanmasıyla 1.0733 ardından 1.0807 dirençlerine doğru yükselişin süreceği düşünülebilir.                     

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

EUR/USD 1.0689 1.0656 1.0755 1.0700 1.0645 1.0601 1.0744 1.0799 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

EUR/USD 1.0733 1.0692 1.0601 1.0774 1.0985 -0.07 -0.9% 1.5% 
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USD/TRY  
3.7400 seviyesini takip ediyoruz… 

Diğer gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine paralel TL'de, Cuma günü başlayan değer kazanma 

sürecinde dün durumun biraz tersine dönmeye başladığını gözlemledik. Bugün açıklanacak sanayi üretimi 

verisiyle yönün netleşmesi beklenen USDTRY çiftinde, 3.7400 üzerinde yerleşmenin önemli olduğu 

düşüncesindeyiz. 3.7400 üzerinde yerleşmenin sürmesiyle, Cuma günü teknik göstergelerde beliren düşüş 

işaretlerinin yükselişi yeniden desteklemeye başladığı görülebilir. Bu bağlamda, 3.7400 üzerinde kalıcılığın 

sağlanmasıyla 3.7550 ardından 3.7795 ve 3.8100 dirençleri test edilebilir. Ancak, 3.7400 üzerinde 

tutunmanın sağlanamaması durumunda 3.7250 ardından 3.6950 destekleri izlenmelidir. 3.7250 altında 

düşüşün ivme kazanacağı düşünülebilir.  

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

USD/TRY 3.7375 3.7045 3.7385 3.7268 3.7152 3.6928 3.7492 3.7608 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

USD/TRY 3.7344 3.7879 3.6335 3.3894 3.1638 0.8% -2.1% 5.0% 
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EUR/TRY 
4.0120 önemli direnç seviyesidir… 

TL’nin diğer gelişmekte olan ülkelerin para birimleriyle birlikte baskı altında kalması sonucuna EURTRY 

paritesinde 4.0116 seviyeleri test edildi. Euro’nun Fransa’daki siyasi belirsizlik ve Almanya’da sanayi 

üretimindeki şok düşüş sonrasında baskı altında kalmasıyla yükselişin diğer TL bazlı varlıklara göre daha 

sınırlı kaldığını gözlemledik. Paritede 4.0120 önemli direnç seviyesi olmaya devam ederken kısa vadeli 

göstergelerin yükseliş için yeniden olumlu işaretler oluşturmaya başladığını gözlemliyoruz. Bu bağlamda, 

3.9850 ilk önemli destek seviyesi olurken bu desteğin kırılmasıyla EURTRY çiftinde 3.9700 ve 3.9590 

desteklerine kadar düşüşün devam edeceği düşünülebilir. Ancak, kısa vadeli göstergelerdeki ilk olumlu 

işaretlerle birlikte 4.0120 direnci üzerinde yerleşme sağlanmasıyla 4.0250 ve 4.0370 dirençlerine kadar 

yükseliş görülebilir. 4.0370 üzerinde düşüş beklentisi sonlandırılarak yükselişin ivmelenmesi beklenir.                   

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

EUR/TRY 3.9905 3.9505 3.9910 3.9773 3.9637 3.9368 4.0042 4.0178 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

EUR/TRY 4.0156 4.0462 3.8535 3.6513 3.4740 0.1% -2.4% 7.2% 

 

 
 



 

 

Ana sayfaya dönmek için tıklayınız 

GBP/USD 
1.2455 üzerinde tutunma önemli… 

Dolar endeksinde dün görülen sert yükselişe rağmen İngiltere merkez bankasının enflasyonun 

beklentilerden daha hızlı artabileceği ve bunun sonucunda faiz artışı yapılabileceğini açıklamasıyla birlikte 

GBPUSD paritesinde yükseliş gözlemledik. Kısa vadeli göstergelerin yeniden yükseliş için ilk olumlu 

sinyalleri ürettiği paritede, 1.2455 desteği üzerinde tutunmanın sürmesi önemli. Bu bağlamda 1.2455 

üzerinde 1.2515 direnci izlenmelidir. 1.2515 üzerine geçilmesiyle 1.2560 ve 1.2600 dirençlerine doğru 

yükselişler görülebilir. Ancak, kısa vadeli göstergelerin yükselişe yeniden işaret etmeye başlamasına 

rağmen 1.2480 ve 1.2455 desteklerinin altına inilmesi durumunda yükseliş beklentisi sonlandırılarak 1.2350 

seviyelerine kadar düşüş beklenebilir.                          

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

GBP/USD 1.2510 1.2347 1.2547 1.2468 1.2390 1.2269 1.2589 1.2667 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

GBP/USD 1.2498 1.2414 1.2422 1.2449 1.3045 -0.1% -1.2% 1.4% 
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USD/JPY 
112.10 yön belirleyici seviye olarak izlenebilir…  

Hafta başından bu yana takip edilen kritik 112.10 seviyesi üzerinde Dolar endeksindeki yükselişle birlikte 

yeniden denge sağlamayı başaran USDJPY paritesinde 113.05 direnci izlenebilir. 112.10/113.05 bandını 

önceki gün aşağı yönlü kırmasına rağmen dün 112.10 üzerinde yeniden denge kurmayı başaran paritede, 

113.05 olası yükseliş çabalarında izlenmesi gereken önemli direnç seviyesidir. Kısa vadeli göstergeler 

yeniden yükseliş için ilk olumlu işaretleri vermeye başladığı paritede, 113.05 üzerine geçilmesiyle yükselişin 

ivme kazanması ve 114.25 seviyelerini test etmesi beklenebilir. Ancak, Dolar endeksindeki yükseliş ve kısa 

vadeli göstergelerdeki ilk olumlu işaretlere rağmen 112.10 desteği altında yeniden yerleşme sağlanırsa 

110.80 desteğine kadar düşüşün devam ettiği görülebilir.         

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

USD/JPY 112.3245 111.6000 112.5790 112.1678 111.7567 111.1888 112.7357 113.1468 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

USD/JPY 112.3462 113.7428 115.1637 110.3467 107.4178 -0.1% -0.7% -4.0% 
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XAU/USD 

Yükselişin devam edebilmesi için 1235 direnci geçilmeli…  

Kısa vadeli göstergelerin yükselişi desteklemeyi sürdürmesine rağmen üç gündür 1235 direnç bölgesini test 

eden ancak aşmakta zorlanan Altın/Ons fiyatlarında bu bölge yön belirleyici olarak izlenmelidir. Dün, Dolar 

endeksindeki sert yükselişe rağmen 1228/1229 destek bölgesi üzerinde tutunmayı başaran Altın 

fiyatlarında 1229 ve 1223 ilk önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir. Bu destek seviyeleri üzerinde 

kaldıkça 1235 direncini aşma potansiyelinin devam edeceği, aşılmasıyla yükselişin ivme kazanarak 1255 

direnç bölgesine kadar devam ettiği görülebilir. Ancak, 1229 ardından 1223 desteklerinin kırılmasıyla 

yükseliş beklentisi sonlandırılarak 1205 seviyelerine kadar düşüşün devam etmesi beklenebilir.                                      

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

XAU/USD 1233 1228 1236 1232 1229 1224 1237 1241 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) 

 5 22 50 100 200 

XAU/USD 1227 1208 1178 1219 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. 

 

 

  



 

 

Ana sayfaya dönmek için tıklayınız 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


