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PİYASALARDA SON DURUM 

Yellen sonrasında küresel piyasalarda risk iştahı artıyor. Yellen’ın istihdam ve enflasyon tarafında 

beklentilerin karşılanması durumda faiz artışının gündeme gelebileceğini ifade etmesinin yanı sıra faiz artışı 

için çok fazla beklemenin makul olmadığını ifade etmesi ardından dolar endeksi dün 101,38 ile Şubat ayının 

zirvesine yükseldi. Dolardaki güçlenmeyle birlikte dün akşam saatlerinde 3,68’in üzerini test eden USD/TL 

ise tekrar 3,65 seviyesine gevşemeyi başardı. An itibariyle işlemler 3,65’in hemen üzerinden geçiyor. 

Asya piyasalarında bu sabah görünüm alıcılı. Yenin dolar karşısından değer kaybının ardından Nikkei 

endeksi %1,13 primli işlem görürken, Shanghai endeksi %0,41 artıda. Dünkü rekor yükselişlerin ardından 

ABD vadelileri %0,17 ile pozitif seyri sürdürüyor. 

Cari açık Aralık ayında 4,27 milyar dolara yükseldi. Cari işlemler dengesi Aralık ayında 4,5 milyar 

dolar olan beklentinin bir miktar altında 4,27 dolar açık verdi. 2016 yılı açığı 32,6 milyar oldu. 

Yellen’dan faiz artışı sinyali… Dün Fed Başkanı Yellen ABD Kongresi Bankacılık Komitesi’ndeki 

sunumunda enflasyon ve istihdam tarafında beklentilerin karşılanması halinde gelecek toplantılarda faiz 

artışının gündeme geleceğini belirtti. 14-15 Mart’ta gerçekleşecek FOMC toplantısına yaklaşırken Yellen’ın 

yine veri bağımlılığını artırdığını görüyoruz. Fed vadelilerinde Mart ayında faiz artırım ihtimali %30 olarak 

fiyatlansa da biz Mart ayında faiz artışı öngörmüyoruz. Fakat Mart toplantısında Fed’in vereceği sinyaller 

oldukça önemli  olacak. Aralık toplantısında Fed 2017 yılı için 3 faiz artışı öngördüğünü açıklamıştı. 

Günün ajandası... Saat 10:00’da Kasım ayı işsizlik verisi 11:00’da ise Ocak ayı bütçe dengesi açıklanacak. 

Dışarıda ise ABD verileri öne çıkıyor. Saat 16:30’da ABD’den Ocak ayı tüketici fiyatlarını, New York imalat 

endeksini ve perakende satışları, 17:15’de ise sanayi üretimi verisini alacağız. 

TSİ 18:00’da Fed Başkanı Yellen dün Bankacılık Komitesi’nde gerçekleştirdiği sunumu Temsilciler Meclisi'nin 

Finansal Hizmetler Komitesi'nde tekrarlayacak.  

Ekonomik Veri Takvimi  

      Beklenti Önceki 

15 Şubat 2017, Çarşamba 

10:00 Türkiye İşsizlik Oranı (Kasım) -- 11,80% 

11:00 Türkiye Bütçe Dengesi (Ocak) -- -27 milyar TL 

16:30 ABD Çekirdek TÜFE (Aylık) (Ocak) 0,20% 0,20% 

16:30 ABD Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Ocak) 2,20% 2,20% 

16:30 ABD TÜFE (Yıllık) (Ocak) 2,40% 2,10% 

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

16:30 ABD New York Empire State İmalat Endeksi (Şubat) 7,0 6,5 

16:30 ABD Perakende Satışlar (Aylık) 0,10% 0,60% 

17:15 ABD Kapasite Kullanım Oranı (Ocak) 75,50% 75,50% 

17:15 ABD Sanayi Üretimi (Aylık) (Ocak) 0,00% 0,80% 

          

Saat 18:00'da Fed Başkanı Yellen, Temsilciler Meclisi'nin Finansal Hizmetler Komitesi'ne sunum yapacak. 
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EUR/USD 

 

Kısa vadeli görünüm 1,0640 altında negatif… 

Fed Başkanı Janet Yellen'ın dünkü konuşmasında genişlemeyi kaldırmak için çok uzun süre beklemenin 

makul olmadığını söylemesi ile dolar küresel para birimleri karşısında güç kazandı. Paritede bugün Euro 

bölgesinde veri akışı zayıf. ABD tarafında ise TÜFE, Perakende Satışlar ve Sanayi Üretimi verileri takip 

edilecek. Ayrıca Saat 18:00'da Fed Başkanı Yellen, Temsilciler Meclisi'nin Finansal Hizmetler Komitesi'ne 

yapacağı sunum önemle izlenecek. Teknik olarak ise  baktığımızda ise dünkü işlemlerde 50 günlük AO 

seviyesi olan 1,0640’ın altındaki negatif seyrin devam ettiğini görmekteyiz. Paritede bu seviye altında 

kalındığı sürece aşağı yönde destek arayışlarının srebileceğini 1,0550 ve ardından 1,05 desteğinin test 

edilebileceğini düşünmketeyiz. Paritede Kısa vadeli teknik görünümün pozitife dönebilmesi için ise ilk etapta 

1,06 direncinin ve ardından 1,0640 (50 günlük AO) seviyelerinin aşılması gerektiğini düşünmekteyiz.  

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

EUR/USD 1,0575 1,0560 1,0633 1,0590 1,0546 1,0516 1,0619 1,0663 

         

 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% 

 

 



 

 

Ana sayfaya dönmek için tıklayınız 

USD/TRY  
 

Kurda 3,65 desteğinin altında klaması halinde 3,60 gündeme gelebilir… 
Dün yurtiçinde Aralık ayı cari açık verisi takip edildi. Cari işlemler açığı Aralık ayında ortalama piyasa 

beklentisi olan 4,5 milyar doların %5 altında 4,27 milyar dolar olarak açıklanırken, piyasa etkisi nötr oldu. 

Küresel piyasalarda ise dün Fed Başkanı Janet Yellen’in genişlemeyi kaldırmak için çok uzun süre 

beklemenin makul olmadığını söyleyerek faiz artışına işaret etmesi ile dolar küresel para birimleri karşısında 

değer kazandı. Yeni günde dolar endeksinin hafif eksi yönde olduğunu izlemekteyiz. Veri akışında ABD 

tarafında TÜFE, Perakende Satışlar ve Sanayi Üretimi verileri takip edilecek. Teknik olarak ise kurda son üç 

haftalık işlemlerde etkisi artan alçalan trendin, dün 3,6388’e kadar sürdü. Kurda 3,65 altında kapanışların 

olması halinde, 3,63 ara destek olmak üzere 3,65 desteği gündeme gelebilir.  Genel görüşümüz ise son bir 

haftalık işlemlerde oluşan 3,6750 ve ardından 50 günlük AO noktası 3,7080 altında kalındığı sürece negatif 

eğilimin süreceği şeklindedir. 

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

USD/TRY 3,6495 3,6395 3,6605 3,6498 3,6392 3,6288 3,6602 3,6708 

         

 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% 

 

 
 



 

 

Ana sayfaya dönmek için tıklayınız 

EUR/TRY 
 
Alçalan trendin etkisi devam ediyor… 

Parite dünkü işlemlerde alçalan trendin etkisi devam etti ve gün içinde 3,8612-3,8963 bandında aşağı yönde 

hareket edildi. Dünkü işlemleri 3,8638 seviyelerinden tamamlayan kur, yeni günde zayıf görünümlü ve 

yatay yönde hareket etmektedir. 3,90 seviyesine gerileyen 5 günlük AO’nın altında kalınması durumunda 

aşağı yönde yeni destek arayışları sürebilir. Olası tepki hareketlerinde 3,90 üzerine yerleşme olması 

durumunda ise  3,9380 ve 3,9450 seviyeleri gündeme gelebilir. Aşağı yönde ise 3,85 ve 3,8320 destek 

noktaları olarak izlenebilir.  

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

EUR/TRY 3,8715 3,8605 3,8885 3,8735 3,8585 3,8455 3,8865 3,9015 

         

 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 altında negatif görünüm artabilir… 

Dünkü işlemlerde 1,2444-1,2548 bandında hareket eden GBP/USD günü negatif görünümlü tamamladı. 

Dün Fed Başkanı Janet Yellen'ın açıklamalarının ardından doların değer kazanması ile paritede aşağı yönlü 

seyir arttı. Paritede  5 ve 22 günlük AO’ların 1,25 civarında birbirine oldukça yakın seyretmesi kısa vadede 

bu seviyeyi önemli kılmaktadır. Kısa vadede bu seviye üzerine yükseliş olması negatif görünümün 

artmaması için önem arz etmektedir. 1,25 üzerine yükseliş olmaması durumunda negatif seyrin 1,2440 ve 

1,24 desteklerine doğru sürmesi beklenebilir.   Yukarı yönde 1,25 üzerinde önemli direnç olarak ise 1,2560 

ve trend direnci 1,2600 seviyesi izlenebilir. Paritede bugün ABD tarafında açıklanacak olan TÜFE, perakende 

satışlar ve kapasite kullanım oranı ile sanayi üretimi verileri takip edilecek.  
 

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

GBP/USD 1,2466 1,2444 1,2549 1,2486 1,2424 1,2382 1,2528 1,2590 

         

 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 

 
Kısa vadeli görünüm pozitif… 

Paritede dün gün içinde 113.254-114.171 bandında pozitif yönde hareket edildi. Son üç günlük işlemlerde 

orta vadeli alçalan trendin üzerinde hareket eden partide kısa vadeli görünüm pozitif seyrini artırdı. Ayrıca 

5 ve 22 günlük AO ‘ları üzerinde kalınması ve alçalan kanal üst bandı üzerine kalınması teknik olarak olumlu. 

Kısa vadede 114,00 üzerine yerleşme olması durumunda 115,00 ve 116,00 dirençleri hedefli yükseliş 

olabilir. Aşağı yönde 114,00 ve 113,00 ve112,80 önemli destekler takip edilebilir.  

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

USD/JPY 114,2320 113,2535 114,5005 113,9953 113,4902 112,7483 114,7372 115,2423 

         

 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 

 

Zayıf seyir devam ediyor.. 

Yellen’ın açıklamalarının sonrasında dolarda yaşanan yükselişle birlikte altında zayıf seyir devam ediyor. 

Dün en düşük 1221,97 doları gören altının ons fiyatında kapanış 1227,53 dolardan gerçekleşirken bu sabah 

işlemler 1225 seviyesinden geçmekte. 5 günlük hareketli ortalamanın etrafında gerçekleşen işlemlerde yön 

tayini 1228 dolara denk gelen bu seviyenin neresinde kalınacağına bağlı. 1228’in üzerine yerleşmesi 

durumunda 1236 ilk hedef olabilecekken alımların artması için 1236’nın üzerine yerleşme görülmeli. 1228 

doların altındaki fiyatlamalarda ise satış baskısının 1220-1216 aralığına doğru devamı beklenebilir. Altında 

satış baskısının artması için ise 22 günlük hareketli ortalamaya denk gelen 1216 desteği aşağı kırılmalı. 

 

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

XAU/USD 1228 1222 1235 1228 1221 1215 1234 1241 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) 

 5 22 50 100 200 

XAU/USD 1228 1216 1185 1263 1218 
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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. 

 


