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PİYASALARDA SON DURUM 

Güçlenen doların ardından küresel piyasalarda karışık seyir sürüyor. Güçlenen dolar karşısında 

zayıflayan yen, sabah itibariyle Nikkei endeksini desteklerken, Shanghai endeksi %0,24 değer kaybediyor. 

Gelen bilançoların etkisiyle gerçekleşen karışık kapanışın ardından ABD vadelilerinde ise bu sabah yönsüz 

bir seyir hakim.  

USD/TL ise güçlü dolarla Asya seansında 3,8164 seviyesini görürken, an itibariyle işlemler 

3,7960’dan geçmekte. 2. turu başlayan anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri yurtiçi piyasaların odağında 

olacak. Merkez Bankası’nın hamleleriyle ağırlıklı ortalama fonlamanın da 9,06’ya yükseldiğini hatırlatalım. 

ECB’nin faiz kararını alacağız. Saat 15:45’te ECB’den faiz kararını alacağız. 16:30’da ise ECB Başkanı 

Draghi’nin basın toplantısı takip edilecek. ECB Aralık ayında aylık 80 milyar Euro olan mevcut varlık alım 

programını Mart 2017’ye kadar sürdüreceklerini, sonrasında alımları 60 milyar euroya indirerek Aralık 

2017’ye kadar devam edecekleri açıklamış, Başkan Draghi ise gerekli görülmesi halinde varlık ve süre 

uzatımına gidileceğini belirtmişti. Bu toplantıda ECB’nin mevcut politika duruşunda değişikliğe gitmesi 

beklenmiyor. 

Dolar güçleniyor... Son dönemde ABD’den güçlü veriler almaya devam ediyoruz. Dün açıklanan rakamlara 

göre ABD’de Aralık ayı TÜFE beklentilere paralel aylık bazda %0,3 artış gösterirken, yıllık enflasyon 

%1,7’den %2,1’e yükselerek Fed’in hedefine ulaşmış durumda. Öte yandan sanayi üretiminden de son 

çeyreğe ilişkin olumlu bir sinyal geldi ve aylık bazda sanayi üretimi Aralık’ta %0,8 artış ile beklentileri aştı.  

Dün ABD Başkanı Yellen yaptığı konuşmasında ABD ekonomisine olan güveni yeniledi. Fed’in ikili hedefe 

yakın olduğunu belirten Yellen, beklentilerin kademeli faiz artışı yönünde olduğunu da ifade etti. 

Güçlü gelen verilerin yanı sıra Yellen’ın ABD ekonomisine ilişkin olumlu mesajları dolar endeksinin tekrar 

101 seviyesinin üzerine çıkmasını sağladı.  

Günün ajandası... ECB’nin faiz kararının dışında ajanda bugün yoğun. Saat 14:30’da TCMB Ocak ayı 

beklenti anketi açıklanacak. dışarıda ise ABD tarafından alacağımız haftalık işsizlik maaşı başvuruları, konut 

başlangıçları ve inşaat izinlerinin yanı sıra Philadelphia Fed imalat endeksini takip edeceğiz.  

Ekonomik Veri Takvimi  

      Beklenti Önceki 

19 Ocak 2017, Perşembe 

14:30   Türkiye TCMB Ocak ayı Beklenti Anketi     

15:45   Euro Bölgesi ECB Faiz Kararı (Ocak) 0,00% 0,00% 

16:30 ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 255 bin 247 bin 

16:30   ABD İnşaat İzinleri (Aylık) (Aralık) 1,10% -3,80% 

16:30   ABD Konut Başlangıçları (Aylık) (Aralık) 8,90% -18,70% 

16:30   ABD Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Ocak) 16 19,7 

16:30   Euro Bölgesi ECB Başkanı Draghi'nin Basın Toplantısı     
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EUR/USD 

Dolar endeksi yükselişi sınırlamaya başladı… 

Yellen’ın Fed’in faiz artırımı süreciyle ilgili olarak dün yaptığı açıklamaların ardından yükselişe geçen Dolar 

endeksi, EURUSD paritesinde de gün sonuna doğru yönün bir miktar aşağı dönmesine neden oldu. Kısa 

vadeli teknik göstergelerin şimdilik yükselişi desteklemeye devam ettiği paritede, 1.0620 ve 1.0585 ilk 

önemli destek seviyeleridir. Bu destek seviyeleri altına inilmedikçe paritede yükseliş beklentisi 

korunabileceği gibi, 1.0665 üzerine geçilmesiyle yükselişin yeniden hız kazanması beklenebilir. Kısa vadeli 

teknik göstergeler yükselişi desteklemesine rağmen paritede 1.0585 desteğinin altına inilmesi, Euro’da 

değer kaybını artıracağından 1.0510 ardından 1.0440 seviyelerine kadar düşüş görülebilir.       

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

EUR/USD 1.0669 1.0656 1.0715 1.0680 1.0645 1.0621 1.0704 1.0739 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

EUR/USD 1.0647 1.0520 1.0582 1.0847 1.1032 -0.34 0.9% 1.3% 
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USD/TRY  
3.8060 direncini takip ediyoruz… 

Dolar endeksindeki yükselişle birlikte TCMB'nin hamlelerine rağmen USDTRY çiftinde düşüşün sınırlı 

kaldığını gözlemledik. Özellikle bazı gün içi teknik göstergelerde beliren pozitif uyumsuzluklar nedeniyle 

3.79 üzerinde tekrar yerleşme sağlayan USDTRY paritesinin, 3.8060 direnci üzerinde yerleşme 

sağlanmasıyla yükselişin yeniden ivme kazanması, ardından 3.8550/3.8650 aralığına doğru yükselişini 

sürdürmesi beklenebilir. Ancak, 3.8060 üzerinde kalıcılık sağlanmadıkça yükseliş çabalarının sınırlı kalacağı 

düşünülerek 3.7730 desteği izlenmelidir. 3.7730 altına inilmesiyle 3.7550 seviyelerine kadar geri çekilme 

görülebilir.  

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

USD/TRY 3.7805 3.7745 3.7945 3.7832 3.7718 3.7632 3.7918 3.8032 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

USD/TRY 3.7996 3.6340 3.5114 3.2731 3.0979 -0.1% -1.9% 6.9% 
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EUR/TRY 

4.0350 üzerinde yükseliş devam edebilir… 

Kısa vadeli teknik göstergelerin, 4.10 seviyelerinden başlayan düzeltme sürecine rağmen pozitif tarafta 

yükselişi desteklemeyi sürdürdüğü EURTRY paritesinde, 4.0350 ilk önemli destek seviyesi olarak izlenebilir. 

Bu destek üzerinde yükseliş beklentisinin korunacağı EURTRY paritesinde, 4.0570 ara direncinin aşılmasıyla 

yükselişin hız kazanması, 4.0750 ardından 4.0890 ve 4.11 seviyelerini test etmesi beklenebilir. Ancak, kısa 

vadeli teknik göstergelerin yükselişi desteklemesine rağmen paritede 4.0350 desteğinin altına inilmesi 

4.0205 ardından 3.9990 desteklerine kadar düşüşe neden olabilir.      

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

EUR/TRY 4.0345 4.0295 4.0535 4.0392 4.0248 4.0152 4.0488 4.0632 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

EUR/TRY 4.0454 3.8234 3.7195 3.5470 3.4158 0.0% -0.6% 9.3% 
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GBP/USD 
1.2420 direnci geçilmedikçe yükseliş sınırlı kalabilir… 

Başbakan May’in açıklamalarının yanı sıra Fed başkanı Yellen’ın faiz artırım süreci ile ilgili yaptığı açıklamalar 

sonrasında değer kazanan Dolar nedeniyle dalgalanma yaşayan paritede, 1.2420 direnci önemini 

korumaktadır. Bu direnç seviyesi üzerine geçilmedikçe yükseliş çabalarının sınırlı kalacağı GBPUSD 

paritesinde 1.2420 üzerinde 1.2550 ardından 1.2680 seviyelerine kadar yükseliş görülebilir. Ancak, kısa 

vadeli MACD’nin negatif tarafta olduğu göz önüne alınarak 1.2225 desteği takip edilmelidir. 1.2225 altına 

inilmesiyle 1.2150 ardından 1.2060 desteklerine kadar düşüş devam edebilir.           

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

GBP/USD 1.2297 1.2268 1.2417 1.2327 1.2238 1.2178 1.2386 1.2476 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

GBP/USD 1.2219 1.2264 1.2409 1.2555 1.3190 -0.8% 0.8% -0.2% 
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USD/JPY 
114.90 üzerinde yükseliş hızlanabilir…  

Yellen’ın faiz artırımlarıyla ilgili yaptığı açıklamalar sonrasında değer kazanan ABD Dolarıyla birlikte yönünü 

yukarı çeviren USDJPY paritesinde, 118.00 seviyelerinden başlayan düzeltme sürecinin sona erdiği 

düşünülebilir. Kısa vadeli teknik göstergelerden MACD’nin henüz negatif tarafta olduğu göz önüne alınarak 

114.90 direnci takip edilmelidir. 114.90 üzerine geçilmesiyle 115.25 ardından 115.95 dirençlerine kadar 

yükseliş görülebilir. Ancak, 114.25 ve 113.90 desteklerinin takip edilebileceği paritede, 113.90 altına 

inilmesiyle yükseliş beklentisinin sona ererek düşüşün 113.30 ardından 112.85 desteklerine kadar devam 

edeceği düşünülebilir.                       

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

USD/JPY 113.6220 112.5745 113.6950 113.2972 112.8993 112.1767 114.0198 114.4177 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

USD/JPY 113.9198 116.2485 114.3523 108.6792 107.0890 0.8% -1.6% -2.8% 
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XAU/USD 

1196 desteğinin altında düşüş hızlanabilir…  

Yellen’ın açıklamalarıyla yükselişe geçen Dolar endeksiyle birlikte Altın/Ons fiyatlarında yön aşağı dönmeye 

başladı. Kısa vadeli teknik göstergelerdeki pozitif görünüme rağmen bazı gün içi göstergeler arasında 

negatif uyumsuzluklar belirmeye başladı. Bu bağlamda, 1196/1198 destek bandı önemlidir. Bu destek 

bandının altına inilmesiyle Altın/Ons fiyatlarında düşüşün ivme kazanması ve 1192 ardından 1185 

seviyelerini test etmesi beklenebilir. Ancak, 1196/1198 bandı üzerinde kaldıkça yükseliş beklentisinin 

korunacağı Altın/Ons’ta 1208 üzerine geçilmesiyle düşüş beklentisi sonlandırılarak 1215 ve 1226 dirençleri 

takip edilebilir.                        

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

XAU/USD 1206 1202 1218 1209 1199 1193 1215 1224 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) 

 5 22 50 100 200 

XAU/USD 1205 1169 1175 1235 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. 

 


