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PİYASALARDA SON DURUM 

Donald Trump’ın doların güçlü olduğunu açıklamasının ardından dolar endeksi 100,26 seviyesine kadar geri 

çekilirken, küresel piyasaların genelinde görünüm satış ağırlıklı oldu.  

Yeni günde piyasalarda toparlanma çabaları görülüyor. Asya piyasalarının primli seyrettiği günde 

(Shanghai %+0,33, Nikkei %+0,53), ABD vadelilerinde dünkü satışların ardından yön yukarıda. Dolardaki 

zayıflama ve TCMB’nin hamleleriyle dün 3,7565 seviyesine kadar geri çekilen USD/TL’de an itibariyle  

3.7820’de. Bugün içeride gözler anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinin 2.turunda olacak.  

Brexit planı açıklandı… İngiltere Başbakanı Theresa May 12 maddelik Brexit planını açıkladı. May, 

İngiltere ve AB arasında yeni ve yapıcı bir ortaklık kurmayı hedeflediklerini ve karşılıklı bir ticaret anlaşması 

yapılması için çalışılacağını açıkladı. Mart ayı sonunda Lizbon Anlaşması’nın 50. maddesinin yürürlüğe 

konulmasıyla başlatılan çıkış sürecinin 2019 yılında tamamlanması bekleniyor.  

Merkez’den hamleler devam ediyor. Dün dolardaki değer kaybıyla birlikte gelişen ülke kurlarında olduğu 

gibi TL’de de toparlanma çabalarını izledik. 24 Ocak’taki PPK toplantısı öncesinde TCMB’nin TL’nin likiditesine 

yönelik sıkılaştırma hamleleri ise sürüyor. Dün de Merkez Bankası haftalık repo ihalesi açmazken, bankalar 

%10 faizler geç likidite penceresinden 28,1 milyar TL borçlandı. Pazartesi günü %8,74’e çıkan ağırlıklı 

fonlamanın dün %9,04’e yükseldiğini görmekteyiz. Öte yandan dün TCMB’nin döviz swapı yoluyla TL’yi 

destekleyecek bir çalışma yaptığı basına yansırken, Merkez Bankası dün akşam yaptığı açıklamada banka 

TL depoları karşılığı döviz depoları piyasasının açılmasına karar verdiğini bildirdi 

Günün ajandası... Makroekonomik veri akışı açısından yoğun bir gün bizi bekliyor. Yurtiçinde önemli veri 

akışı bulunmazken, saat 10:00’da Almanya’dan, 13:00’da Euro Bölgesi’nden, 16:30’da ise ABD’den Aralık 

ayı tüketici fiyatlarını alacağız.  

Ayrıca ABD’de saat 17:15’de açıklanacak Aralık ayı sanayi üretimi verisi ve 22:00’da alacağız Bej Kitap 

raporu da önemle takip edilecek. Makroekonomik verilerin yanı sıra Fed’den gelen açıklamalar da önemli. 

TSİ 23:00’da Fed Başkanı Yellen’ın konuşması öne çıkarken, FOMC’de oy hakkına sahip Minneapolis Fed 

Başkanı Kashkari’nin 19:00’da yapacağı konuşma da takip edilecek. 

Ekonomik Veri Takvimi  

18 Ocak 2017, Çarşamba 

10:00 Almanya TÜFE (Aylık) (Aralık) 0,70% 0,70% 

10:00 Almanya Almanya TÜFE (Yıllık) (Aralık) 1,70% 1,70% 

13:00   Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık) (Aralık) 0,50% 0,60% 

16:30   ABD Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Aralık) 2,10% 2,10% 

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

16:30   ABD TÜFE (Yıllık) (Aralık) 2,10% 1,70% 

17:15   ABD Kapasite Kullanım Oranı (Aralık) 75,50% 75,00% 

17:15   ABD Sanayi Üretimi (Aylık) (Aralık) 0,60% -0,40% 

17:15   ABD İmalat Üretimi (Aylık) (Aralık) -- -0,10% 

22:00   ABD Bej Kitap      
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EUR/USD 

1.0660 üzerinde yükseliş beklentisi korunabilir … 

Dün, Dolar endeksindeki gerilemeyle birlikte 1.0719 seviyelerine kadar yükseliş kaydeden EURUSD 

paritesinde 1.0680 ve 1.0660 desteklerinin önemli olduğu düşüncesindeyiz. Bu destek seviyeleri üzerinde 

kaldıkça yükseliş beklentisinin korunacağı paritede, 1.0720 direncinin geçilmesiyle yükselişin yeniden hız 

kazandığı ve 1.0780 ardından 1.0830 dirençlerini test ettiği görülebilir. Kısa vadeli teknik göstergelerin 

yükselişi desteklediği paritede, 1.0660 desteğinin altına inilmesiyle gün içi teknik göstergeler arasında ilk 

negatif uyumsuzluklar belireceğinden 1.0580 seviyelerine kadar geri çekilme beklenebilir.      

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

EUR/USD 1.0705 1.0598 1.0719 1.0674 1.0629 1.0552 1.0751 1.0796 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

EUR/USD 1.0653 1.0522 1.0583 1.0847 1.1032 -0.07 1.2% 1.6% 
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USD/TRY  
3.7800 yön belirleyici olarak izlenebilir… 

3.7750 seviyesinin altına inilmesiyle kısa vadeli teknik göstergeler arasında ilk negatif uyumsuzlukların 

belirdiği USDTRY paritesinde, 3.7750/3.7800 altında kaldıkça düşüşün devam etmesi beklenebilir. Kısa 

vadeli teknik göstergeler arasında dün başlayan negatif uyumsuzlukların 3.7250/3.7300 bandının altına 

inilmesiyle teyit edilerek düşüşün ivme kazanabileceği USDTRY çiftinde, bu aralık altında 3.6810 

seviyelerine kadar düşüşün devam edeceği düşünülebilir. Ancak, kısa vadeli göstergeler arasındaki ilk 

negatif uyumsuzluklara rağmen 3.7800 takip edilmelidir. Bu seviyenin üzerine geçilmesiyle 3.8180/3.8200 

bandına kadar yükseliş potansiyelinin oluşabileceği USDTRY çiftinde 3.8200 üzerine geçilmesiyle düşüş 

beklentisi sonlandırılarak 3.8650 ardından yeni zirve seviyelerinin test edilmesi beklenebilir.  

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

USD/TRY 3.7765 3.7655 3.8045 3.7822 3.7598 3.7432 3.7988 3.8212 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

USD/TRY 3.8142 3.6212 3.4996 3.2646 3.0934 0.6% 0.5% 7.1% 

 

 
 

 



 

 

Ana sayfaya dönmek için tıklayınız 

EUR/TRY 

4.0200 üzerinde yükseliş devam edebilir… 

Kısa vadeli teknik göstergelerin yükselişi desteklemesine rağmen bazı gün içi teknik göstergeler arasında 

beliren negatif uyumsuzluklar dikkat çekiyor. Bu bağlamda, 4.0150/4.0200 destek bandının önemli olduğu 

paritede, negatif uyumsuzluklara rağmen bu destek aralığı üzerinde yükseliş beklentisi korunabileceği gibi 

4.0650 ardından 4.10 seviyelerinin test edilmesi beklenebilir. Ancak, gün içi göstergeler nedeniyle 

4.0150/4.0200 bandının altına inilmesi paritede 3.9750 seviyelerine kadar geri çekilmeye neden olabilir.     

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

EUR/TRY 4.0405 4.0185 4.0605 4.0398 4.0192 3.9978 4.0612 4.0818 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

EUR/TRY 4.0500 3.8059 3.7096 3.5399 3.4116 1.3% 1.3% 9.3% 
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GBP/USD 
1.2425 direnci geçilmedikçe yükseliş sınırlı kalabilir… 

Başbakan May’in dün yaptığı açıklamalar sonrasında GBP’de görülen sert yükseliş sonrasında 1.2425 direnci 

önemlidir. Kısa vadeli teknik göstergelerin yükselişe işaret etmesi ve yükseliş eğiliminin devam edebilmesi 

için 1.2425 direncinin aşılması gerektiği düşüncesindeyiz. 1.2425 direncinin aşılması durumunda 1.2550 

ardından 1.2620 ve 1.2660 dirençlerinin test edildiği görülebilir. Buna karşın 1.2425 direnci geçilmedikçe 

yükselişin sınırlı kalacağı paritede, 1.2270 desteğinin altına inilmesiyle gün içi teknik göstergelerde dün 

beliren pozitif eğilimin yeniden negatife dönerek 1.2215 ardından 1.2150 desteklerine kadar düşüşe neden 

olabilir.          

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

GBP/USD 1.2395 1.2018 1.2415 1.2276 1.2137 1.1879 1.2534 1.2673 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

GBP/USD 1.2228 1.2266 1.2410 1.2555 1.3191 -0.4% 1.1% 0.1% 
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USD/JPY 
112.80 desteği önemli…  

Kısa vadeli teknik göstergeler arasında beliren ilk negatif uyumsuzluklara rağmen USDJPY paritesinde 

112.80 desteği izlenmelidir. 112.80 üzerinde kaldıkça gün içi göstergelerle birlikte pozitif uyumsuzlukların 

tekrar belireceği paritede, 113.6 üzerine geçilmesiyle 114.20 direncine kadar yükseliş görülebilir. 114.20 

direncinin aşılmasıyla gün içi göstergelerin ardından kısa vadeli göstergeler de yükselişe işaret etmeye 

başlayacağından düşüş beklentisi sonlandırılarak 114.95 ardından 115.70 dirençlerine kadar yükseliş 

görülebilir. Ancak, 112.80 desteğinin altına inilmesiyle paritede düşüşün ivme kazanarak 111.45 

seviyelerini test edeceği düşünülebilir.                      

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

USD/JPY 112.6785 112.6305 114.3100 113.2063 112.1027 111.5268 113.7822 114.8858 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

USD/JPY 113.8104 116.2236 114.3414 108.6738 107.0863 0.4% -2.1% -3.2% 

 

 
 



 

 

Ana sayfaya dönmek için tıklayınız 

 

XAU/USD 

1211 ilk önemli destek seviyesi olarak izlenebilir…  

1200/1203 üzerinde yerleşme sağlanmasıyla dünkü işlemlerde 1219 seviyelerini test eden Altın/Ons’ta 

bugün için 1211 seviyesi ilk ara destek seviyesi olarak düşünülebilir. 1211 altına inilmesi durumunda 1207 

ardından 1201 ve 1193 desteklerine kadar geri çekilme yaşanabilir. Gün içi göstergelerde beliren negatif 

uyumsuzluklara rağmen kısa vadeli teknik göstergelerin yükselişi desteklediği göz önüne alınarak 1218 

üzerine geçilmesiyle 1231 direncine kadar yükselişin devam edeceği düşünülebilir.                   

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

XAU/USD 1216 1202 1219 1212 1206 1196 1222 1229 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) 

 5 22 50 100 200 

XAU/USD 1205 1166 1177 1236 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. 

 


