
 

 

Ana sayfaya dönmek için tıklayınız 

 

 

 

 
Ana Sayfa 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

  

Ekonomik  

Takvim 
 

EUR/USD 
 

USD/TRY 

 

EUR/TRY 

 

USD/JPY 

 

XAU/USD 

 

GBP/USD 

 

İlgili sayfaya gitmek için tıklayınız 

Piyasalarda 

Son Durum 



 

 

Ana sayfaya dönmek için tıklayınız 

PİYASALARDA SON DURUM 

Küresel piyasalarda yön bulma çabaları sürüyor. Siyasi gelişmelerin takip edildiği Avrupa’da 

endekslerde toparlanma çabaları görülürken, veri akışının sakin olduğu günde Wall Street endeksleri karışık 

bir kapanış gerçekleştirdi. Sabah itibariyle ABD vadelilerinde yönsüz seyir sürüyor. Yeni günde Asya 

piyasalarında da görünüm karışık (Shanghai %0,30, Nikkei -%0,35).  

İçeride referandum sürecine ilişkin gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı 

Erdoğan geçtiğimiz gün  anayasa değişikliği konusunda bu hafta içerisinde verileceğini açıklamıştı. Bugün 

Başbakan Yıldırım referandum konusunda MHP lideri Devlet Bahçeli ile saat 15:00'da görüşecek. 

Öte yandan Ocak ayında sürpriz bir şekilde Türkiye’nin not görünümünü durağandan negatife çeken S&P, 

Türk bankalarının ekonomik zayıflığa karşı dirençli olduğunu açıkladı. Dün gün içinde 3,75 üzerini test eden 

ve günü  3,7170’den tamamlayan USD/TL'de işlemler sabah itibariyle hafif yükselişle 3,7181’den 

seviyesinden geçiyor. 

Sanayi üretiminde ılımlı toparlanma sürüyor... Aralık ayı sanayi üretim verilerine göre, takvim 

etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık %1 olan piyasa artış beklentisinin hafif üzerinde %1,3 oranında 

arttı. Aralık ayında arındırılmamış verilerde ise sanayi üretimi aylık ve yıllık bazda %1,2 yükseliş kaydetti. 

Arındırılmamış seride beklenti %1,5 idi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir 

önceki aya göre %0,2 oranında azaldı. Böylece dördüncü çeyrekte sanayi üretimi arındırılmamış verilerle 

geçen yılın aynı dönemine göre %2 artış gösterdi. 

Sanayi üretiminde Ekim ve Kasım aylarında görülen sınırlı toparlanmanın Aralık ayında da sürdüğünü 

görüyoruz. Hükümetin 2016 yılının son çeyreğinde almış olduğu tedbirler, hafta başında beyaz eşya ve 

mobilya sektörlerinde yapılan ÖTV indirimleri ile ekonomik aktivitenin ve iç talebin arttırılmasına yönelik 

tedbirlerin 2017 yılının ilk aylarında ılımlı toparlanmanın devamını sağlayacağını tahmin ediyoruz. Ancak 

açıklanan sanayi üretim verileri ile ekonominin 2016 yılında %2,4 seviyesinde büyüyeceğine dair 

beklentimizi ve 2017 yılına ilişkin büyüme beklentimiz olan %3,2’yi korumaya devam ediyoruz. 

Günün ajandası... Bugün yurt içinde önemli veri akışı bulunmazken, saat 10:00’da Almanya ticaret 

dengesi, 16:30’da ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları dışında önemli bir veri akışı bulunmuyor.  

 

Ekonomik Veri Takvimi  

9 Şubat 2017, Perşembe 

10:00 Almanya Dış Ticaret Dengesi Aralık 20,5 milyar € 22,7 milyar € 

16:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 249 bin 246 bin 
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EUR/USD 

1.060/1.0700 aralığı önemli destek seviyesi olarak izlenebilir… 

Son bir haftalık işlemlerde aşağı yönde hareket eden EURUSD paritesi dün 1,0641 seviyelerinde destek 

buldu. Kısa vadeli teknik görünümün pozitife dönebilmesi için 22 günlük AO direnci 1,0718’in geçilmesi 

gerektiğini düşünmekteyiz. Kısa vadede 1.0700-1.0718 bölgesi üzerinde hareketin başlaması durumunda 

1.0750 dirençlerine doğru yükselişin süreceği düşünülebilir.  Sonraki önemli direnç ise 1,08’de 

bulunmaktadır.                  

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

EUR/USD 1,0689 1,0641 1,0714 1,0681 1,0648 1,0608 1,0721 1,0754 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

EUR/USD 1,0718 1,0698 1,0602 1,0769 1,0981 -0,06 -0,8% 1,5% 
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USD/TRY  
Alçalan trendin etkisi devam ediyor.… 

USDTRY kuru son iki haftalık işlemlerde orta vadeli alçalan kanalın alt bandının altında hareket etmektedir. 

Hafta başında 3,6615’in test edilmesi ile kısa vadeli tepki hareketlerine geçen kur orta vadeli yükselen kanal 

alt bandının üzerine yükselişlerde satış baskısı altında kaldı. Kısa vadede yükselen kanal alt bandının 

yaklaştığı 3,7300 seviyesi ve 22 günlük AO direnci 3,7640 geçilemediği sürece aşağı yönde hareket etmesi 

beklenebilir. Aşağı yönde destek noktaları olarak ise 3,6850, 3,6600 ve 3,64 izlenebilir.  

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

USD/TRY 3,7205 3,7145 3,7545 3,7298 3,7052 3,6898 3,7452 3,7698 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

USD/TRY 3,7277 3,7896 3,6400 3,3971 3,1684 0,9% -0,9% 5,9% 
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EUR/TRY 
4.0120 önemli direnç seviyesidir… 

Kısa vadeli alçalan trendin etkisinde bulunan paritede dün en düşük 3,9566’yı test etti. Son iki haftalık 

düşüşün 50 günlük AO desteğinin de yaklaştığı 3,95 seviyelerinde destek bulduğunu izlemekteyiz. Bu 

desteğin olası satışlarda kırılması durumunda yükselen trend desteği 3,90 hedeflenebilir. Yukarı yönde ise 

alçalan trend direnci ve 5 gunlük AO sının yaklaştığı 3,98’in kırılması durumunda yukarı yönde bir miktar 

hareketlilik artabilir. Bu seviye üzerinde 4,00 ve 4,0280  dirençleri hedef olabilir.  

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

EUR/TRY 3,9765 3,9625 3,9970 3,9787 3,9603 3,9442 3,9948 4,0132 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

EUR/TRY 3,9981 4,0501 3,8605 3,6578 3,4778 0,7% -2,1% 7,9% 
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GBP/USD 
Brexit, Lordlar kamarasına sevk edildi… 
 

İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecini başlatacak 50. maddeyi işletme yetkisinin hükümete devredilmesini 

öngören yasa tasarısı parlamentonun üst kanadına olan Lordlar Kamarası’na sevk edildi. Lordlar 

Kamarasında yasada herhangi bir değişiklik istenirse metin yeniden Avam Kamarasına gönderilecek ve 

görüşülüp oylanarak lordlara iade edilecek. Lordların değişiklik talepleri devam ettiği sürece tasarı iki kanat 

arasında gidip gelmeye devam edecek. Lordların onayını alması halinde tasarı son onay ve yürürlük için 

kraliçeye sunulacak. 50. maddenin işletilmesinin ardından resmi olarak başlayacak müzakere süreciyle 

İngiltere 2 yıl içinde AB'den ayrılmış olacak. 
 

Teknik olarak da GBP/USD’de yatay hareketin devam ediyor. Bu sabah 1,25’in üzerinde kalmaya çalıştığını 

gördüğümüz paritede 1,2510 ilk destek olarak izlenebilecekken altında 1,2473 desteği takip edilebilir. 

Paritede tepkinin güçlenmesi için 1,2550 direnci yukarı kırılmalı. Kırılması durumunda 1,2600 yeni hedef 

olarak takip edilebilir. 
 

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

GBP/USD 1,2530 1,2476 1,2550 1,2518 1,2487 1,2444 1,2561 1,2592 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

GBP/USD 1,2499 1,2431 1,2421 1,2443 1,3036 -0,2% -0,2% 1,5% 
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USD/JPY 
111,60 desteğini takip ediyoruz… 

 

Hafta başından bu yana 111,60 desteğinin üzerinde kalma çabasını gördüğümüz paritede, 5 günlük 

hareketli ortalamaya denk gelen 112,35 direncinin de geçilemediğini görüyoruz. 112.35 direncinin yukarı 

kırılması durumunda Japon yeninde zayıflamanın 112,60’a doğru devamı beklenebilir. 112.60 direnci ise 

kısa vadeli görünüm için kritik. Aşılması durumunda 113-113,50 aralığı yeni hedef olarak izlenebilir. Japon 

yeninde dolara karşı güçlenme için ise 111,60 desteği aşağı kırılmalı. Bu durumda 110,30’a doğru hareket 

görülebilir.  

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

USD/JPY 112,0495 111,6350 112,5440 112,0762 111,6083 111,1672 112,5173 112,9852 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

USD/JPY 112,2152 113,5804 115,1247 110,4598 107,4420 0,2% -0,4% -3,9% 
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XAU/USD 

Altında yükseliş eğilimi devam ediyor… 

 

Altın’ın ons fiyatında kısa vadeli yükselişini 1.233’deki 5 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kaldığı 

sürece sürdürmesi beklenebilir. Yukarıda ise 1245 seviyesi kısa vadede önemli direnç olarak izlenebilir. 

1245’in üzerine yerleşmesi durumunda 1250 yeni hedef seviye olarak takip edilebilecekken aşağıda 1.233 

seviyesindeki desteğin altına gerilemesi durumunda 1.227’ye kadar gerilemenin devamı beklenebilir.  

 

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

XAU/USD 1240 1245 1230 1238 1246 1253 1232 1224 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) 

 5 22 50 100 200 

XAU/USD 1233 1211 1180 1222 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. 

 


