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PİYASALARDA SON DURUM 

Yeni haftaya pozitif hava ile başlıyoruz... Japon ekonomisi 4Ç16’da yıllık bazda beklentilerin hafif 

altında %1 büyüme kaydederken, sabah itibariyle USD/JPY paritesinin 114 seviyesini görmesi Nikkei 

endeksi destekliyor (+%0,53). Shanghai endeksinin de %0,56 primli olduğu günde, ABD vadelileri %0,15 

artıda. USD/TL ise yeni haftaya yatay bir başlangıç yapıyor. Haftayı 3,6940’dan tamamlayan USD/TL’de 

işlemler 3,6924’ten geçmekte.  

Bu hafta piyasaların odağında Aralık ayı cari işlemler dengesi ve Fed Başkanı Yellen’ın sunumu 

olacak. Yarın içeride saat 10:00’da Aralık ayı ödemeler dengesi istatistikleri açıklanacak. Kasım ayında cari 

işlemler dengesi 2,27 milyar dolar açık vermişti. Aralık ayında cari işlemler açığının 4,5 milyar dolara çıkması 

bekleniyor. 

Dışarıda ise gözler Fed Başkanı Yellen’ın sunumunda olacak. İyi gelen makroekonomik verilerin 

ardından açıklanan Aralık ayı tarım dışı datası Fed beklentilerini bir miktar değiştirmişti. Diğer yandan ABD 

Başkanı Trump’ın güçlü dolar karşıtı söylemleri ile vergilerde yeni düzenlemeler konusunda yaptığı 

açıklamanın ardından Yellen’ın Salı günü Bankacılık Komitesi’nde gerçekleştirdiği sunum önemli. Fed’in en 

yetkili ismi Yellen’ın para politikası duruşuna ilişkin vereceği sinyaller beklentilerin şekillenmesi açısından 

piyasa tarafından dikkatle izlenecek. Yellen Çarşamba günü aynı sunumu Temsilciler Meclisi Finansal 

Hizmetler Komitesi’nde tekrarlayacak. 

Referandum tarihi 16 Nisan... Uzun süredir piyasalar anayasa değişiklik sürecine kitlenmiş durumdaydı. 

Geçen hafta Cuma günü anayasa değişiklik paketinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanmasının 

ardından referandum tarihinin 16 Nisan olarak açıklanması süreci bir ileri aşamaya taşıdı diyebiliriz. Şimdi 

referandum süreci takip edilecek. 

BIST’te bu hafta için beklenti aralığımız 85.000-89.500 bandı iken USD/TL’de 3,65-3,75, 

gösterge tahvilde %11,20-11,50 bandında hareket bekliyoruz. 

 

Ekonomik Veri Takvimi  

14 Şubat Salı Türkiye Ödemeler Dengesi İstatistikleri (Aralık) 

 Almanya, Euro Bölgesi 4Ç16 Büyüme  

 Fed Başkanı Yellen’ın Bankacılık Komitesi Sunumu  

15 Şubat Çarşamba Türkiye İşsizlik Oranı (Kasım) 

 Fed Başkanı Yellen’ın Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi Sunumu 

 ABD Tüketici Fiyatları (Ocak) 

 

 

 

 

 



 

 

Ana sayfaya dönmek için tıklayınız 

EUR/USD 

Önemli Trend desteği 1,06’da bulunuyor… 

Paritede geçtiğimiz hafta Avrupa tarafında Brexit süreci ile ilgili gelişmelerin yanısıra Almanya ve 

Fransa’daki seçimlerin takip edildi. ABD tarafında ise Trump’ın vergi indirimleri ile ilgili açıklaması ile Fed 

başkanlarının söylemleri parite tarafında fiyatlanan gelişmeleri oluşturdu. Yeni haftada Euro Bölgesi büyüme 

rakamları ile ECB Ocak ayı toplantı tutanakları izlenecek. EURUSD paritesinde geçtiğimiz hafta 1,0608 -

10790 bandında hareket edildikten sonra, hafta alt banda yakın olarak 1,0636’dan tamamladı. Teknik 

olarak 50 günlük AO desteğinin de yaklaştığı 1,0640’ın altında kalınması durumunda 1,0600 trend desteğine 

geri çekilme olabilir. Bu seviye altında ise 1,0570 ve 1,0550 sonraki destekleri oluşturmaktadır. Paritede 

Kısa vadeli teknik görünümün pozitife dönebilmesi için ilk etapta 1,0650 ve ardından 1,0711 (22 günlük 

AO) seviyelerinin aşılması gerektiğini düşünmekteyiz.  

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

EUR/USD 1,0633 1,0608 1,0669 1,0637 1,0604 1,0575 1,0665 1,0698 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

EUR/USD 1,0718 1,0698 1,0602 1,0769 1,0981 -0,06 -0,8% 1,5% 
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USD/TRY  
Alçalan trendin etkisi devam ediyor.… 

Cuma günü ABD Başkanı Trump’ın vergilerle ilgili açıklamaları doların küresel para birimleri karşısında değer 

kazanmasını sağlamıştı. Yeni hafta da ABD tarafında enflasyon rakamları, perakende satışlar ve sanayi 

üretimi dolar tarafında fiyatlamalarda önemle takip edilecek. USDTRY kurunda geçtiğimiz hafta 3,6615-

3,7592 bandında aşağı yönlü hareket etti ve haftayı alt banda yakın olarak 3,7015’den tamamladı. Son iki 

haftalık işlemlerde orta vadeli yükselen kanal desteğinin alt bandının ve 50 günlük AO noktası 3,7060 altına 

geri çekilen kur düşüş trendinin etkisinde bulunuyor. Yukarı yönde 3,7060 haftalık bazda ilk önemli direnç 

noktası olarak izlenebilir. Olası yükselişlerde bu seviyenin geçilmesi durumunda alçalan trend üzerinde 

hareketlilik başlayabilir ve 22 günlük AO seviyesi olan 3,7490 haftalık bazda sonraki hedef olabilir. Aşağı 

yönde ise 3,6750, 3,6630 ve 36500 önemli destek noktaları olarak takip edilebilir. 

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

USD/TRY 3,7055 3,6655 3,7075 3,6928 3,6782 3,6508 3,7202 3,7348 

         

 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 
3,9450’nin altında kalması negatif görünümün devam etmesi için önemli… 

Parite geçtiğimiz hafta 3,8983-4,0116 bandında negatif görünümlü hareket etti. Cuma gününü 3,9264 

seviyelerinden tamamlayan kur, yeni günde yatay yönde hareket etmektedir. Bu hafta 50 günlük AO’sı 

3,9450’nin altında kalması negatif görünümün devam etmesi için önemli. Bu seviye üzerinde yerleşme 

olması durumunda 3,9850 ve 4,00 seviyeleri gündeme gelebilir. Aşağı yönde ise 3,90 ve 3,88 destek 

noktaları olarak izlenebilir.  

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

EUR/TRY 3,9325 3,8985 3,9335 3,9215 3,9095 3,8865 3,9445 3,9565 

         

 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% 

 

 

 

 



 

 

Ana sayfaya dönmek için tıklayınız 

GBP/USD 
Teknik olarak 1,25 önemini koruyor… 
 

Geçtiğimiz hafta 1,23473-125824 bandında hareket eden GBP/USD’de orta vadeli alçalan kanalın üst 

bandına yakın yakın hareket etmektedir. Yeni haftada yukarı eğilimli hareket eden paritede,  22 günlük AO 

seviyesi olan 1,25 seviyesi üzerine yerleşme olması teknik olarak yükselişin başlaması için önemli. Sonraki 

önemli seviye olarak orta vadeli yükselen kanal üst bandı 1,2560 izlenebilir. Aşağı yönde 1,2470 ilk destek 

olmak üzere, 1,2440 ve 1,24 sonraki destekler olarak izlenebilir. 
 

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

GBP/USD 1,2481 1,2440 1,2521 1,2481 1,2440 1,2400 1,2522 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 
Yükseliş ataklarında 114,10 ilk direnç… 

Cuma günü Trump’ın yeni vergi düzenlemeleri konusundaki açıklaması ile yükselen parite, yeni haftada 

yükseliş eğilimini sürdürmektedir. Geçtiğimiz hafta 5 ve 22 günlük AO’ları üzerinde güç kazanılması ve 

alçalan kanal üst bandı üzerine yükseliş ataklarında bulunması teknik olarak olumlu. Yeni haftada  1113,20 

üzerinde kalınması yukarı yönde hareketin sürmesi için önemli. Bu seviye altında isen 112,80 ve 112,50 

destekleri takip edilebilir. Paritede 113,50 -113,20 destekleri üzerinde hareket edilmesi durumunda 114,10 

ve 114,50 dirençleri gündeme gelebilir.  

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

USD/JPY 113,4240 112,8645 113,8570 113,3818 112,9067 112,3893 113,8992 114,3743 

         

 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 

Altın haftaya sakin başlangıç yaptı… 

 

Trump’ın Çin ve İran konusunda yaptığı açıklamaların etkisiyle yaşanan gerginlik ve Avrupa’da seçimler 

öncesinde artan tedirginlikle geçen hafta ortasında 1245 dolara yaklaşan altının ons fiyatı, sonrasında 

Trump’ın Çin ile ilgili yaptığı yatıştırıcı açıklamalarla 1221,73 dolara kadar geriledi. Bu sabah işlemler 1230 

dolar ile sakin seyrini korumakta. Altının ons fiyatında 5 günlük ortalamaya denk gelen 1233 seviyesini 

takip ediyoruz. Bu seviyenin hangi tarafında kalacağına bağlı olarak pozisyonlar takip edilebilir. Teknik 

olarak altında ısa vadede yorulma görülmekte. 1233 seviyesinin altına sarkmalarda 1222 seviyesi ilk destek 

olarak takip edilebilecekken bu seviyenin altında 1213’e doğru geri çekilmeler kısa vadede mümkün. 

1233’ün üzerine yeniden yerleşmesi durumunda ise 1240-1245 dirençleri takip edilebilir.  

 

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

XAU/USD 1234 1222 1237 1231 1225 1216 1240 1246 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) 

 5 22 50 100 200 

XAU/USD 1234 1212 1181 1263 1220 
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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. 

 


