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PİYASALARDA SON DURUM 

 

Bu hafta takip edilecekler… 

16 Ocak Pazartesi Türkiye Ekim ayı İşsizlik Oranı ve Aralık ayı Bütçe Gerçekleşmeleri 

18 Ocak Çarşamba ABD Aralık TÜFE, Sanayi Üretimi ve Bej Kitap 

19 Ocak Perşembe ECB Faiz Kararı ve Başkan Draghi’nin Basın Toplantısı 

20 Ocak Cuma Çin Büyüme (4Ç16) 

 Trump ABD Başkanlık görevini devralacak. 

 

TL’de rekor kayıplar… Geçen hafta siyasi ve jeopolitik gelişmelerin yarattığı not baskısının ardından 

TL’deki değer kaybıyla birlikte USD7TL 3,9422 ile tarihi rekorunu yenilerken, döviz sepeti 4’ün üzerini gördü. 

TL’deki değer kaybını önlemek adına Merkez Bankası’nın aldığı likidite sıkılaştırıcı hamleler sonrasında 

kurlarda gevşeme görsek de TL haftayı dolar karşısında %2,2, euro karşısında  %3,2 kayıpla tamamladı. 

TL’deki kayıplara rağmen endeks ise haftayı %5,7 primle 81.524 puandan kapanış gerçekleştirdi.   

Yeni haftada Asya piyasalarında görünüm satış ağırlıklı. (Shanghai -%0,72, Nikkei -%0,84) Cuma günü 

Merkez Bankasının bankalar arası borç alabilme limitlerini indirmesinin ardından 3,72’nin altına gevşeyen 

USD/TL’de an itibariyle işlemler 3,7681’den geçmekte. ABD vadelileri ise haftaya %0,25 kayıpla başlıyor.  

Bu hafta içeride Genel Kurulu’nda ele alınan 18 maddelik “Türk Tipi Başkanlık Sistemi”  görüşmeleri 

izlenecek. Görüşmelerde 1. tur tamamlandı. 2. tur görüşmelerine ise Çarşamba günü başlanacak. 

Dışarıda ise ECB faiz kararı ve Draghi’nin basın toplantısının yanı sıra Çin 2016 yılı son çeyrek büyüme verisi 

küresel piyasalarda fiyatlamalara yön verecek. Öte yandan 20 Ocak’ta Trump ABD Başkanlık görevini 

devralacak. 

 

Ekonomik Veri Takvimi  

      Beklenti Önceki 

16 Ocak 2017, Pazartesi 

02:50 Japonya ÜFE (Yıllık) -- -2,20% 

10:00   Türkiye Çeyreklik İşsizlik Ortalaması (Ekim) -- 11,30% 

11:00   Türkiye Bütçe Dengesi (Aralık) -- 10,02 milyar TL 

13:00 
  Euro 
Bölgesi Ticaret Dengesi (Kasım) 

-- 20,1 milyar € 

          

ABD piyasaları "Martin Luther King Jr." Günü nedeniyle kapalı olacak.  
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EUR/USD 

1.0605 üzerinde yükseliş beklentisi korunabilir … 

Kısa vadeli teknik göstergelerden MACD'nin henüz pozitif tarafa geçemediği EURUSD paritesinde 1.0605 

önemli destek seviyesidir. Bu destek seviyesi üzerinde kalıcılığın devam etmesi MACD'nin de kısa vade için 

pozitif tarafa geçmesine ve yükselişin güç kazanmasına neden olacağı düşünülebilir. Bununla birlikte 1.0670 

direncinin önemli olduğu paritede, 1.0670 üzerinde yerleşme sağlanmasıyla 1.0730 ardından 1.0775 

dirençlerine kadar yükselişin sürmesi beklenebilir. Ancak, MACD'nin halen pozitif tarafa geçemediği göz 

önüne alınarak 1.0605 desteği altına inilmesiyle 1.0590 ve 1.0545 desteklerine kadar düşüş görülebilir.      

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

EUR/USD 1.0637 1.0597 1.0667 1.0634 1.0600 1.0563 1.0671 1.0704 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

EUR/USD 1.0602 1.0497 1.0594 1.0856 1.1038 -0.17 0.5% 0.9% 
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USD/TRY  
3.8050 altında düşüş devam edebilir… 

TCMB'nin repo ihalesi açmaması kararına ek olarak bankalar arası borçlanma limitlerini ikinci kez indirmesi 

kararıyla birlikte TL'nin ABD Doları karşısında değer kazanma eğiliminin arttığını gözlemliyoruz. Bu 

bağlamda Cuma günkü kararla birlikte 3.81'den 3.72 seviyelerine kadar gerileyen USDTRY paritesinde kısa 

vadeli göstergeler arasındaki ilk negatif uyumsuzluk belirmiş durumda. Buradan hareketle 3.7650 ve 

3.7300 seviyeleri altında USDTRY partiesinin 3.6950/3.7010 aralığına ardından 3.65/3.66 aralığına dek 

düşüşünü sürdürmesi beklenebilir. Ancak gün içinde tekrar 3.7650 ardından 3.7780 dirençleri üzerine 

geçilmesiyle düşüşün sınırlı kalacağı düşünülerek direnç seviyeleri yeniden takip edilmelidir.  

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

USD/TRY 3.7885 3.7815 3.8225 3.7975 3.7725 3.7565 3.8135 3.8385 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

USD/TRY 3.7981 3.5968 3.4752 3.2480 3.0843 -1.1% 5.1% 7.6% 
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EUR/TRY 

4.0050 altında düşüş devam edebilir… 

Cuma günü akşam saatlerinde TCMB'nin TL'yi desteklemek amacıyla bankalar arası borçlanma limitini ikinci 

kez düşürdüğü haberinin etkisiyle EURTRY paritesinde sert gerileme yaşandı. 4.0050 desteğinin altına 

gerileyen EURTRY paritesinde kısa vadeli negatif uyumsuzluklar belirmiş durumda. Bu bağlamda, 4.0050 

seviyesinin ilk önemli direnç konumuna geldiği EURTRY çiftinde, bu seviye üzerine geçilmedikçe yükselişin 

sınırlı kalması beklenebilir. Bununla birlikte 3.96 altında 3.9325 desteğinin öne çıkacağı paritede, 3.9325 

altına inilmesiyle kısa vadeli yükseliş beklentisi sonlandırılabilir.    

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

EUR/TRY 4.0285 4.0235 4.0665 4.0395 4.0125 3.9965 4.0555 4.0825 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

EUR/TRY 4.0220 3.7746 3.6889 3.5261 3.4036 -1.2% 5.6% 9.4% 
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GBP/USD 
1.22 yön belirleyici seviye… 

İngiltere Başbakanı May'in, göçün durdurulması ve diğer ülkelerle ticaret anlaşması imzalayabilme 

karşılığında AB ile gümrüksüz ticaretten çekilmeye hazırlandığını belirtmesi sterlinde sert kayıplara sebep 

oldu. Orta ve uzun vadeli göstergelerle birlikte kısa vadeli göstergelerin de bugünkü Ekim ayından bu yana 

yaşanan en sert düşüşle birlikte aşağı yöne işaret etmeye başladığı paritede, 1.2055 direnci önemlidir. Bu 

direnç üzerine geçilmedikçe düşüş beklentisinin korunabileceği GBPUSD çiftinde tekrar 1.2005 desteğinin 

altına inilmesiyle düşüşün ivme kazanarak 1.1980 ardından 1.1930 seviyelerini test etmesi beklenebilir. 

Ancak, 1.2055 üzerine geçilmesiyle tepki çabalarının artacağı paritede, 1.2110 seviyesi test edilebilir.          

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

GBP/USD 1.2186 1.2122 1.2233 1.2180 1.2127 1.2069 1.2238 1.2291 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

GBP/USD 1.2151 1.2272 1.2411 1.2570 1.3209 -1.3% -1.1% -2.4% 
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USD/JPY 
114.25 altında düşüşün devam etmesi beklenebilir…  

Dolar endeksindeki gevşeme eğilimiyle birlikte 114.25 desteğinin altına gerileyen USDJPY paritesinde kısa 

vadeli göstergelerin düşüşe işaret etmeye başladığını gözlemliyoruz. Bu bağlamda, 114.25 seviyesinin ilk 

önemli direnç haline geldiği paritede, tekrar bu seviye üzerinde yerleşme görülmedikçe yükseliş çabalarının 

sınırlı kalması ve yönün yeniden aşağı dönmesi ve 113.40 ardından 113.10 seviyelerini test etmesi 

beklenebilir. Bununla birlikte bazı gün içi göstergeler arasında beliren pozitif uyumsuzlukların dikkat 

çekmeye başladığı USDJPY çiftinde 114.25 üzerine geçilmesiyle 114.67 ardından 114.95 ve 115.35 

dirençlerine doğru yükseliş yaşanabilir.                     

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

USD/JPY 114.5925 114.2150 115.4445 114.7507 114.0568 113.5212 115.2863 115.9802 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

USD/JPY 114.8677 116.6405 114.0449 108.4791 107.0461 -0.5% -1.8% -2.4% 
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XAU/USD 

1195 ilk önemli destek seviyesi…  

Son günlerde yön konusunda belirsizliğin hakim olduğu Altın/Ons’ta 1195 ilk önemli destek seviyesi olarak 

izlenebilir. Diğer bir ifadeyle 1195 üzerinde kaldıkça yükseliş beklentisinin korunacağı Altın/Ons’ta 1211 

ardından 1125 ve 1234 dirençlerini test etmesi beklenebilir. Kısa vadeli göstergeler arasında belirmeye 

başlayan negatif uyumsuzluklar nedeniyle Altın/Ons’ta 1202 altına inilmesiyle 1195 desteği yakından takip 

edilmelidir. 1195 desteğinin kırılmasıyla 1180 seviyelerine kadar düşüşün devam ettiği görülebilir.                 

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

XAU/USD 1198 1188 1201 1196 1190 1183 1203 1209 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) 

 5 22 50 100 200 

XAU/USD 1195 1159 1179 1238 1266 
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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. 

 


