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PİYASALARDA SON DURUM 

Haftanın ilk işlem gününe piyasalar pozitif seyirle başladı. ABD’de enflasyon beklentilerinin yükselmesiyle 

endeksler rekor kapanış gerçekleştirirken, Avrupa’nın genelinde pozitif bir seyir hakimdi.  

Yeni güne Çin enflasyon verisiyle başlıyoruz. Çin’de üretici fiyatları Ocak ayında yıllık bazda %6,9 ile 

2011 yılından bu yana en güçlü artışını gösterirken, TÜFE %2,5 artarak beklentileri aştı. Asya piyasalarında 

ise bu sabah satışlar ön planda. (Shanghai -%0,33, Nikkei -%1,11) Dünkü rekor yükselişlerin ardından ABD 

vadelileri %0,11 eksiden işlem görürken, USD/TL’de düşüş eğilimi sürüyor. Dünü 3,6691’den günü 

tamamlayan USD/TL’de an itibariyle işlemler 3,6560’dan geçmekte.   

Piyasaları veri akışı açısından haftanın en yoğun günü bekliyor. Bugün piyasaların odağında Aralık 

ayı cari işlemler dengesi ve Fed Başkanı Yellen’ın Kongre sunumunda olacak. Bugün saat 10:00’da Aralık 

ayı ödemeler dengesi istatistikleri açıklanacak. Kasım ayında cari işlemler dengesi 2,27 milyar dolar açık 

vermişti. Aralık ayında cari işlemler açığının 4,5 milyar dolara çıkması bekleniyor. 

ABD Başkanı Trump’ın güçlü dolar karşıtı söylemleri ile vergilerde yeni düzenlemeler konusunda yaptığı 

açıklamanın ardından Yellen’ın TSİ 18:00’da Bankacılık Komitesi’nde gerçekleştireceği sunum para politikası 

duruşuna ilişkin beklentilerin şekillenmesi açısından piyasa tarafından dikkatle izlenecek. Soru cevap 

kısmında Yellen’ın şahin bir duruş sergilemesi doları güçlendireceği gibi gelişmekte olan piyasalarda satış 

baskısını artırabilir. Yellen Çarşamba günü aynı sunumu Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’nde 

de tekrarlayacak.  

Öte yandan bugün saat 10:00’da Almanya’dan TÜFE ve 4Ç16 büyüme verisini, 13:00’da Euro Bölgesi Aralık 

ayı sanayi üretimi ve 4Ç16 büyüme verisini; saat 16:30’da ise ABD’den  Ocak ayı üretici fiyatlarını alacağız.  

Ekonomik Veri Takvimi  

      Beklenti Önceki 

14 Şubat 2017, Salı 

10:00 Almanya TÜFE (Yıllık) (Ocak) 1,90% 1,90% 

10:00 Almanya TÜFE (Aylık) (Ocak) -0,60% -0,60% 

10:00 Almanya GSYIH (Yıllık) (4. Çeyrek)   1,40% 1,50% 

10:00 Almanya GSYIH (çeyreklik) (4. Çeyrek)   0,50% 0,20% 

10:00 Türkiye Cari İşlemler Dengesi (Aralık) -4,5 milyar $ -2,27 milyar $ 

12:30 İngiltere TÜFE (Yıllık) (Ocak) 1,90% 1,60% 

13:00 Euro Bölgesi GSYIH (Yıllık) (4. Çeyrek)   1,80% 1,80% 

13:00 Euro Bölgesi GSYIH (çeyreklik) (4. Çeyrek)   0,50% 0,50% 

13:00 Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Yıllık) (Aralık) 1,70% 3,20% 

13:00 Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Aylık) (Aralık) -1,50% 1,50% 

16:30 ABD ÜFE (Yıllık) (Ocak) 1,50% 1,60% 

16:30 ABD ÜFE (Aylık) (Ocak) 0,30% 0,30% 

          

Saat 18:00'da Fed Başkanı Yellen, Senato Bankacılık Komitesi'ne sunum yapacak. 
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EUR/USD 

Kısa vadeli görünüm 1,0640 altında negatif… 

Paritede bugünEuro bölgesinde sanayi üretimi, 4Ç16 GSYH verileri  ile Almanya TÜFE enflasyonu takip 

edilecek. ABD tarafında ise Fed Başkanı Janet Yellen’in konuşmaları izlenecek. Teknik olarak ise  

baktığımızda ise dünkü işlemlerde 50 günlük AO seviyesi olan 1,0640’ın altında kalınması ile geri çekilmenin 

etkisi 1,0592’ye kadar sürdü. Kısa vadede 1,0640 altındaki seyrin devam etmesi durumunda 1,0570 ve 

1,0550 sonraki destekleri test edilebilir. Paritede Kısa vadeli teknik görünümün pozitife dönebilmesi için ilk 

etapta 1,0640 ve ardından 1,0700(22 günlük AO) seviyelerinin aşılması gerektiğini düşünmekteyiz.  

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

EUR/USD 1,0596 1,0592 1,0658 1,0615 1,0573 1,0549 1,0639 1,0681 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

EUR/USD 1,0684 1,0698 1,0602 1,0769 1,0981 -0,06 -0,8% 1,5% 
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USD/TRY  
Negatif görünüm devam ediyor.… 

ABD Başkanı Trump’ın vergi indirimi ile ilgili açıklamaları ile dolar endeksi ve ABD tahvil faizleri, yeni günde 

yukarı eğilimli hareketini korumakta. Bugün yurtiçinde saat 10:00’da açıklanacak olan cari işlemlerde 

dengesi verileri izlenecek. Kasım ayında 2,27 milyar USD açık veren, cari işlemlerde Aralık beklentisi 4,5 

milyar dolar seviyesinde bulunmaktadır. Küresel piyasalarda ise gözler Fed Başkanı Janet Yellen’in 

konuşması takip edilecek. USDTRY kurunda dünkü işlemlerde 3,6635-3,7013 bandında negatif yönlü 

hareket ettikten sonra günü 3,6691 den tamamladı. Kurda son bir haftalık işlemlerde oluşan 3,6750 ve 

ardından 50 günlük AO noktası 3,7060 altında kalındığı sürece aşağı yönde 3,6630 ve 3,6500 destekleri 

gündemde olabilir. 

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

USD/TRY 3,6785 3,6745 3,6965 3,6832 3,6698 3,6612 3,6918 3,7052 

         

 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 
Alçalan trendin etkisi devam ediyor… 

Parite dünkü işlemlerde 3,8856-3,9380 bandında aşağı yönde hareket edildi. Dünkü işlemleri 3,8887 

seviyelerinden tamamlayan kur, yeni günde zayıf görünümlü ve yatay yönde hareket etmektedir. Kısa 

vadede 5 günlük AO’sı 3,91’nin altında kalması durumunda aşağı yönde hareketlilik devam edebilir. 3,91 

üzerine yerleşme olması durumunda 3,9380 ve 3,9450 seviyeleri gündeme gelebilir. Aşağı yönde ise 3,88 

ve 3,86 destek noktaları olarak izlenebilir.  

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

EUR/TRY 3,9055 3,9015 3,9315 3,9128 3,8942 3,8828 3,9242 3,9428 

         

 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 
Teknik olarak 1,25 önemini koruyor… 
 

Dünkü işlemlerde 1,24777-1,25392 bandında hareket eden GBP/USD günü üst banda yakın tamamladı. 

Orta vadeli alçalan kanalın üst bandına yakın yakın hareketini sürdüren parite  yeni günde 5 günlük AO 

seviyesi üzerinde pozitif eğilimli hareket etmektedir. 22 günlük AO seviyesi olan 1,25 civarında bulunuyor 

olması nedeniyle teknik olarak yükselişin güç kazanması için bu seviye üzerine yerleşme olması önemli. 

Sonraki önemli seviye olarak 1,2560 ve trend direnci 1,2600 seviyesi izlenebilir. Aşağı yönde 1,2500 destek 

olmak üzere,  1,2470 ve 1,2440 sonraki destekler olarak izlenebilir. Paritede bugün İngiltere enflasyon 

verisi ve ABD ÜFE rakamları takip edilecek.  
 

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

GBP/USD 1,2528 1,2478 1,2539 1,2515 1,2491 1,2454 1,2552 1,2577 

         

 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 
Önemli destek 113,00’de bulunuyor… 

Paritede dün gün içinde 113.441-114.171 bandında yükseliş yönünde hareket edildi. Orta vadeli alçalan 

trendin üzerine yükseliş ataklarının etkisi ile 114.171 test eden paritede bu seviyenin geçilememesi ile 

bugün zayıf görünümlü seyir görülmektedir. 5 ve 22 günlük AO ‘ları üzerinde kalınması ve alçalan kanal üst 

bandı üzerine kalınması teknik olarak olumlu. Kısa vadede 5 günlük AO  ve 100 günlük AO noktası 113,400 

üzerine yerleşme olması, yukarı yönde hareketin sürmesi için önemli. Bu seviye altında isen 113,00,112,80 

ve 112,50 destekleri takip edilebilir.  

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

USD/JPY 113,6775 113,4410 114,1710 113,7632 113,3553 113,0332 114,0853 114,4932 

         

 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 

1232 direncini takip ediyoruz… 

 

Küresel piyasalarda devam eden risk iştahı ile altının ons fiyatında dün 1219 dolara kadar geri çekilme 

yaşandı. Bu sabah işlemler 1229 dolardan geçmekte. 5 günlük hareketli ortalamaya denk gelen 1232 

seviyesini takip etmeye devam ediyoruz. Bu seviyenin aşılıp aşılmayacağı kısa vadeli hareket için belirleyici 

olacak. 1232 doların altında kalması satış baskısının devamı ile birlikte 1220 dolara kadar yeni bir geri 

çekilme yaratabilecekken, üzerine yerleşmesi 1235-1245 aralığına doğru toparlanmayı sağlayabilir. Fed 

Başkanı Yellen’ın bugün Kongre’de yapacağı sunumu altının ons fiyatı açısından da yakından takip edilecek.  

 

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

XAU/USD 1226 1219 1234 1226 1219 1212 1233 1241 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) 

 5 22 50 100 200 

XAU/USD 1232 1215 1183 1218 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. 

 


