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PİYASALARDA SON DURUM 

Küresel piyasalarda risk iştahı zayıf. Gelen iyi veriler eşliğinde yaşanan rekor yükselişlerin ardından 

Wall Street endekslerinde dün güç kaybı görülürken, Avrupa borsalarında satışlar ön plandaydı. Öte yandan 

zayıf risk iştahı güvenli varlıklara talebin canlı kalmasına sebep oluyor. Dün 1.242 dolara kadar yükselen 

altının onsu sabah itibariyle 1.237 seviyesinde. 

İçeride ise dolardaki zayıflığın ardından gevşeyen USD/TL endekste alımları ön plana çıkardı BIST100 

endeksi günü %0,35 primle 88.187 puandan tamamladı.  

Haftanın son işlem gününde piyasalarda satış ağırlıklı bir seyir var. Sabah itibariyle Shanghai 

endeksi %0,58, Nikkei endeksi %0,71 ekside. Rekor yükselişlerin ardından görülen satış ağırlıklı seyrin 

ardından bu sabah ABD vadelileri de %0,3 ekside.  Dün 3,6493’e kadar gevşeyen ve günü 3,6641’den 

tamamlayan USD/TL’de işlemler an itibariyle hafif yükselişle 3,6688’den geçiyor.  

Fed Başkanı Yellen’ın ardından Fisher da faiz artırımına ışık yaktı. Fed'in ikinci önemli ismi Başkan 

Yardımcısı Fischer Fed’in ikili hedefine yakın olduğunu ve bu yıl beklenildiği gibi 3 adet faiz artışının mümkün 

olabileceğini ifade etti. Hafta başında Yellen, Senato ve Temsilciler Meclisi sunumlarında enflasyon ve 

istihdamın beklenen iyileşmeyi göstermesi halinde faiz artışının gündemde olacağını belirtmişti. ABD’de 

Ocak ayı enflasyonunun son 4 yılın en güçlü artışını göstermesinin ardından ise Mart ayı faiz artırım 

ihtimallerinin %40'a çıktığını görüyoruz. Bu noktada ABD'den gelecek veriler ve haftaya açıklanacak FOMC 

tutanakları doların yönü açısından önümüzdeki dönemde dikkatle izlenecek. 

Günün ajandası... Haftayı oldukça zayıf veri akışıyla tamamlıyoruz. Bugün içeride önemli veri akışı 

bulunmazken, dışarıda sadece İngiltere’den saat 12:30’da alacağımız perakende satışlar verisi bulunuyor. 

 

Ekonomik Veri Takvimi  

      Beklenti Önceki 

          

17 Şubat 2017, Cuma 

12:30 İngiltere Perakende Satışlar (Aylık) (Ocak) 0,00% -1,90% 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ana sayfaya dönmek için tıklayınız 

EUR/USD 

 

Parite tepki yükselişlerinin etkisine girdi… 

FED Başkanı Yellen'ın açıklamaları ve güçlü gelen ABD enflasyon verisinin ardından 1,0520 seviyesini test 

eden parite, dün tepki yükselişinin etkisine girdi. ABD tarafında beklentilerin altında açıklan haftalık işsizlik 

başvuruları takip edildi. Diğer taraftan Fed üyelerinden şahince açıklamalar gelmesi ile Mart ayında faiz 

artırımı ihtimalleri güçlenmeye devam etti. Atlanta Fed Başkanı Lockhart, Fed Başkanı Yellen'ın Mart ayında 

faiz artırımı dahil tüm seçenekleri açık tuttuğunu söyledi. Bugün küresel piyasalarda veri akışı sakin. Teknik 

olarak ise baktığımızda ise bir gün önce 1,0521’ye kadar geri çekilmenin ardından dün tepki hareketleri 

görüldü. Kısa vadeli teknik yönde izlediğimiz 5 günlük AO direnci 1,0622 ve ardından 1,0640 (50 günlük 

AO) seviyelerinin aşılması ile artan yükselişin sonraki önemli direncinin 1,07 seviyesi olduğunu 

düşünmekteyiz. Bu seviye üzerinde kapanış görülmediği sürece kısa vadeli görünüm yeniden negatife 

dönebilir. Bu seviye üzerinde ise 100 günlük AO direnci 1,0743 öne çıkmaktadır. 

 

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

EUR/USD 1,0676 1,0591 1,0679 1,0649 1,0618 1,0561 1,0707 1,0737 

         

 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  
 

Kurda 3,65 desteği altında tepki hareketleri etkili oluyor… 
Önceki gün güçlü gelen ABD ekonomik verilerinin etkisi ile yükselişe geçen dolar endeksinde dün, negatif 

fiyatlamalar görüldü. Dolar endeksinde izlediğimiz 5 haftalık AO 100,93 altına geri çekilme olması ile son 

bir haftalık yükselen trendin altına inildi. Kısa vadede 100,93 altında kalınması durumunda zayıf görünüm 

devam edebilir. Veri akışının sakin olduğu günde ABD tarafında haftalık işsizlik başvuruları verileri ile Avrupa 

Merkez Bankasının tutanakları takip edilirken, her iki verinin de piyasada etkisi nötr oldu. Dün 3,6493-

3,6883 aralığında hareket eden kur günü alt banda yakın tamamladı. Son bir haftadır Kasım ayında 

başlayan yükselen trendin altında hareket eden dolar/TL kurunda 5 haftalık AO noktası 3,71 altında aşağı 

yönlü seyrin devam etmesini beklemekteyiz. Bu seviye öncesinde ise 3,6750 ve 3,69 seviyeleri ara  

dirençler olarak izlenebilir. Aşağı yönde izlediğimiz 3,6500 desteğinin altına geri çekilmelerde ise 3,6300-

3,6000 destek bölgesi gündeme gelebilir. Bu sabah dolar endeksinin hafif artı yönde olduğunu ve dolar 

/TL’nin ise 3,67 seviyesinde yükseliş eğiliminde olduğunu izlemekteyiz. 

 

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

USD/TRY 3,6605 3,6605 3,6855 3,6688 3,6522 3,6438 3,6772 3,6938 

         

 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 
 
Orta vadeli kanal desteğinden tepki yükselişleri görülmekte… 

Paritede dünkü işlemlerde 3,8778-3,9276 bandında hareket edildikten sonra günü 3,9150 seviyesinden 

tamamladı. Kur yeni günde hafif eksi yönde 3,91 seviyesinde hareket etmektedir. Dün Euro/dolar 

paritesinde görülen Euro lehine fiyatlamalarında etkisi ile parite, kısa vadeli yükseliş eğilimine girdi. Günü 

5 günlük AO noktası olan 3,8930 üzerinde tamamlayan paritede, kısa vadeli göstergelerin bazıları aşırı 

satım bölgelerinden dönüş eğilimine girdi. Kısa vadede 3,89 üzerine yerleşme olması durumunda 3,9380 

ve 3,9450 seviyeleri hedef olarak gündemde olabilir. Öte yandan 3,89 altına olası geri çekilmelerde ise 3,85 

ve 3,8320 destekleri önemini korumaktadır.  

 

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

EUR/TRY 3,8955 3,8915 3,9195 3,9022 3,8848 3,8742 3,9128 3,9302 

         

 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 
 
Kısa vadeli tepki hareketinin etkisi sınırlı oldu… 

GBP/USD paritesinde gelen tepki hareketinin etkisi 1,25232 ile sınırlı kaldı. Veri akışının zayıf olduğu dünkü 

işlemlerde dolar tarafında negatif fiyatlamaların etkisi ile bir miktar yukarı yönde tepki hareketleri gözlendi. 

Teknik olarak 5 ve 22 günlük AO’ların yaklaştığı 1,25  seviyesi üzerine yerleşme olmadığı sürece negatif 

görünümün devam etmesi beklenebilir. Uzun vadeli alçalan trend direncinin 1,2560 civarında bulunuyor 

olması nedeniyle 1,25 üzerinde görünüm zayıflamaktadır. Paritede  1,2520 ve1,2560 direnç noktalarını 

oluştururken, aşağı yönde ise 1,2440 ve 1,2380 kısa vadeli destekler olarak izlenebilir.  
 

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

GBP/USD 1,2499 1,2453 1,2523 1,2492 1,2461 1,2422 1,2530 1,2562 

         

 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 zayıfladı… 

Paritede birgün önce  114.958 seviyesine test edilmesi ile başlayan aşağı yönde hareketlilik dün de etkisini 

sürdürdü. Dünkü işlemlerde 113,085-114,320 bandında hareket eden parite, günü 5 ve 22 günlük 

AO’larının altında tamamladı. Yeni günde 113.360 seviyesinde hafif artı görünümlü hareket etmektedir. 

Kısa vadede  5 günlük AO’sının da yaklaştığı 113,700 üzerine yükseliş olamaması durumunda aşağı yönde 

zayıflama devam edebilir. Aşağı yönde 112,800 ve 112,500 destekler olarak takip edilebilir. Yukarı yönde 

ise 113,700 (5 günlük AO) üzerine yerleşme olması durumunda 114,300 ve 115,000 dirençleri gündeme 

gelebilir. 

 

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

USD/JPY 113,1095 113,0850 114,3200 113,5048 112,6897 112,2698 113,9247 114,7398 

         

 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% 

 

 

 



 

 

Ana sayfaya dönmek için tıklayınız 

XAU/USD 

 

1237 üzerinde orta vadeli görünüm pozitif… 

Küresel borsalarda dün veri akışının sakin olduğu bir gün geçirildi. Bir önceki gün güçlü gelen ABD ekonomik 

verilerinin etkisi ile yükselişe geçen dolar endeksi ve  ABD tahvil faizlerinde dün aşağı seyir görüldü.  Bu 

sabah  Altının ons fiyatında kapanışta 1239,59 dolardan gerçekleşirken bu sabah işlemler bu seviyenin hafif 

altrında hareket  görülmektedir. Son iki haftalık işlemlerde 200 günlük AO noktası 1237 seviyesini kırmaya 

çalışan Altında bu seviyenin kırılması orta vadeli yön açısından önem arz etmektedir. Bu seviye üzerine 

yerleşmesi durumunda 1244 ve 1250 seviyeleri hedef dirençler olarak takip edilebilir. Aşağı yönde ise 1230 

ve 1225 (22 günlük AO) önemli destek noktalarını oluşturmaktadır.   

 

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

XAU/USD 1239 1232 1242 1238 1233 1228 1243 1248 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) 

 5 22 50 100 200 

XAU/USD 1232 1217 1186 1217 1262 
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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. 

 


