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PİYASALARDA SON DURUM 

 
Yurtiçi piyasalar yeni yıla kötü başlangıç yaptı…  

USD/TL bu sabah 3,67’nin üzerine çıktı… 

Global piyasalar yeni yıla pozitif havada başlangıç yaparken yurtiçi piyasalar yeni yılın ilk gecesinde 

gerçekleştirilen terör saldırı ile kötü başlangıç yaptı. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen Aralık ayı enflasyonu 

ile OHAL’in süresinin 3 ay daha uzatılması ile birlikte BIST’te satış baskısı artarken TL’de değer kaybı 

hızlandı. Yılı 78.139 puandan kapatan BIST’te hafta içerisinde hisse bazında gelen haberlerin de etkisiyle 

75.656 seviyesine kadar gerileme yaşanırken  haftalık kapanış 77.107’den gerçekleşti. USD/TL’de 3,6396 

ile yeni tarihi zirve görülürken, bu sabah 3,6718 ile tarihi zirve yenilendi. Yine yılı %10,72’den kapatan 2 

yıllık gösterge tahvilde ise %11,09’a kadar çıkış yaşandı. 
 

Beklentilerin üzerinde gerçekleşen 2016 yılı enflasyonu sonrasında 24 Ocak'ta yapılacak olan PPK 

toplantısının önemi artarken bu hafta açıklanacak Kasım ayı sanayi üretimi 4Ç16 büyüme beklentileri 

açısından yakından takip edilecek. Yine Çarşamba günü açıklanacak cari işlemler dengesi ise yapısal 

reformların önemli olduğunu bize bir kez daha hatırlatacak. Yeni anayasanın Meclis’te görüşmelerine bugün 

başlanacak. 15 gün sürmesi beklenen Genel Kurul görüşmeleri piyasalarda da yakından takip edilecek. 27 

Ocakta Fitch'in yapacağı değerlendirmeye ilişkin endişelerin de yurtiçi piyasalarda diğer bir risk unsuru 

olmaya devam edeceğini düşünüyoruz. 
 

Global ekonomik veri takvimi açısından ise bu hafta küresel piyasalardaki fiyatlamaları önemli ölçüde 

etkileyecek veri akışı yok. Bu açıdan haftalık bazda oynaklığın daha az olduğu bir süreç geçireceğimizi 

tahmin ediyoruz. BIST’te bu hafta için beklenti aralığımız 74.500-78.500 iken USD/TL’de 3,58-

3,70, gösterge tahvilde %10,50-11,10 bandında hareket bekliyoruz. 

 

Ekonomik Veri Takvimi  

      Beklenti Önceki 

9 Ocak 2017, Pazartesi 

10:00 Türkiye Sanayi Üretimi- Kasım (Arındırılmamış Yıllık) 2,90% 0,20% 

10:00 Almanya Sanayi Üretimi- Kasım (Aylık) 0,80% 0,30% 

Japonya piyasaları kapalı.  
Fed üyelerinden Eric Rosengren konuşma yapacak. 
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EUR/USD 

1.06 altında yükseliş çabaları sınırlı kalmaya devam edebilir… 

İstihdam verileri sonrasında Dolar endeksindeki yükselişle birlikte yönün 1.06 seviyelerinden yeniden aşağı 

döndüğü paritede bazı gün içi teknik göstergelerin de düşüşe işaret etmeye başladığını gözlemliyoruz. Bu 

bağlamda, 1.0560 ve 1.0605 dirençleri altında EURUSD paritesinde düşüş eğiliminin devam etmesi 

beklenebilir. Bununla birlikte 1.0495-1.0505 destek aralığının altına inilmesiyle düşüşün ivme kazanacağını 

düşündüğümüz paritede 1.0460 ardından 1.0435 seviyelerine kadar düşüş devam edebilir.      

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

EUR/USD 1.0534 1.0525 1.0613 1.0557 1.0502 1.0469 1.0590 1.0646 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

EUR/USD 1.0511 1.0483 1.0642 1.0888 1.1058 0.04 0.7% 0.1% 

 

 
 



 

 

Ana sayfaya dönmek için tıklayınız 

USD/TRY  
3.6100 üzerinde yükseliş beklentisi korunabilir … 

Cuma günü ABD istihdam verileri sonrasında Dolar endeksinin yükselişe geçmesinin ardından gözler bugün 

Kasım ayı sanayi üretimi verisinde olacak. Cuma akşamından bu yana zirve yenilemeye devam eden 

paritede veri sonrasında 3.63 ve 3.61 kısa vadeli önemli destek seviyeleri olarak izlenmelidir. Bu destekler 

üzerinde yükseliş beklentisinin korunacağı paritede, 3.6550 üzerinde 3.6750 ardından 3.6880 ve 3.7000 

seviyeleri önemli dirençler olarak izlenebilir. Ancak, 3.61 altına inilmesiyle TL'de değer kazanma çabaları 

artacağından 3.55'e kadar geri çekilme beklenmelidir. 

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

USD/TRY 3.6255 3.6075 3.6345 3.6225 3.6105 3.5955 3.6375 3.6495 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

USD/TRY 3.5846 3.5208 3.4071 3.2053 3.0612 0.6% 2.7% 2.3% 
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EUR/TRY 

TL'deki değer kaybıyla yükseliş eğilimi devam ediyor… 

Cuma günü TL'de değer kaybının artmasıyla EURTRY'de zirve seviyesi bir kez daha revize oldu. Kısa vadeli 

teknik göstergelerin yükselişe işaret etmesine rağmen bazı gün içi göstergelerin aşırı alım bölgesine gelmiş 

olması yükseliş konusunda çekimserlik yaratsa da 3.8230 desteği üzerinde yükselişin devam edeceği 

düşünülebilir. Bu bağlamda, sanayi üretimi verisi sonrasında 3.8230 üzerinde tutunmanın sürmesi EURTRY 

paritesinde 3.8540 ardından 3.8650 ve 3.8850 dirençlerine doğru yükselişi getirebilir. Ancak, 3.8230 

desteğinin altına inilmesiyle 3.8100 ardından 3.7850 desteklerine kadar geri çekilme yaşanabilir.   

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

EUR/TRY 3.8225 3.8175 3.8385 3.8262 3.8138 3.8052 3.8348 3.8472 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

EUR/TRY 3.7614 3.6986 3.6311 3.4904 3.3837 1.2% 3.2% 3.6% 
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GBP/USD 

1.2225 altında düşüşün devam etmesi beklenebilir… 

ABD'de istihdam verilerinin açıklanması sonrasında Dolar endeksinde gözlenen yükselişle birlikte yönün 

aşağı döndüğü GBPUSD paritesinde 1.2365 desteğinin altına inilmesi, yükseliş beklentilerinin son bulmasına 

neden oldu. Teknik olarak 1.2365 seviyesinin önemli olduğu paritede bu seviye altında düşüşün devam 

etmesi bekleneceği gibi 1.2225 altına inilmesiyle GBPUSD çiftinde düşüşün hız kazanarak 1.2160 ardından 

1.2130 ve 1.2090 seviyelerini test edeceği düşünülebilir. Ancak, 1.2365 üzerinde yeniden denge sağlanırsa 

kısa vadeli göstergeler yeniden yükselişe işaret edeceğinden 1.2410 ve 1.2455 dirençleri takip edilebilir.            

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

GBP/USD 1.2284 1.2261 1.2431 1.2325 1.2220 1.2156 1.2389 1.2495 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

GBP/USD 1.2298 1.2371 1.2436 1.2622 1.3259 -0.4% -0.4% -0.7% 
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USD/JPY 
116.70 üzerinde yükselişin devam etmesi beklenebilir…  

İstihdam verileri sonrasında yönün yukarı döndüğü Dolar endeksiyle birlikte USDJPY paritesinde de 

yükselişin hız kazandığını gözlemledik. Kısa vadeli teknik göstergelerin 116.70 üzerinde yerleşme 

sonrasında yükselişe işaret etmeye başladığı paritede, 116.70/117.00 aralığı üzerinde yükselişin sürmesi 

beklenebilir. Bununla birlikte 117.80 ve 118.05 dirençlerinin aşılmasıyla USDJPY çiftinde yükselişin bir kez 

daha ivme kazanacağı düşünülebilir. 116.70/117.00 aralığının altına inilmesi durumunda yükseliş beklentisi 

sonlandırılarak 115.60 seviyelerine kadar düşüşün sürmesi beklenmelidir.                   

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

USD/JPY 116.9810 115.0745 117.1800 116.4118 115.6437 114.3063 117.7492 118.5173 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

USD/JPY 117.0136 117.0028 112.9451 107.7996 106.9047 0.4% -0.1% 0.5% 
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XAU/USD 

1172 altında düşüş hızlanabilir…  

İstihdam verileri sonrasında 1182 direncini aşamayan Altın/Ons fiyatı, Dolar endeksinin yönünü yeniden 

yukarı çevirmesiyle bir miktar gerileme kaydetti. Teknik olarak kısa vadeli göstergelerin 1180 altında 

düşüşe işaret etmeyi sürdürdüğü Altın/Ons’ta 1172 desteğinin altına inilmesiyle düşüşün ivme kazanması 

beklenebilir. 1172 altında 1168 ve 1161 seviyelerine kadar düşüşün görülebileceği Altın/Ons’ta 1172 altında 

yükseliş beklentisi sonlandırılmalıdır. Öte yandan, 1180/1182 direnç aralığının geçilmesi durumunda 

yükseliş ivme kazanacağından Altın/Ons’ta düşüş beklentisi sonlandırılarak direnç seviyeleri izlenebilir.             

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

XAU/USD 1173 1171 1183 1176 1168 1164 1180 1188 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) 

 5 22 50 100 200 

XAU/USD 1170 1149 1189 1245 1267 
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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. 

 


