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PİYASALARDA SON DURUM 

 

Yeni günde küresel piyasalarda risk algısı artıyor. Dün Brexit endişeleriyle günü satış baskısı altında 

geçiren küresel piyasaların ardından bu sabah Asya piyasaları satışları devralıyor. (Shanghai -%0,27, Nikkei 

-%1,23) Dün günü 3,8126’dan tamamlayan USD/TL’de an itibariyle işlemler 3,7875’den geçerken, ABD 

vadelileri %0,25 ekside.  

Gelişen kurlar baskı altında... Bugün İngiltere Başbakanı Theresa May’ın konuşması öncesinde Brexit 

endişelerinin tekrar gündeme gelmesiyle birlikte haftanın ilk işlem gününde gelişen piyasalar haftaya kötü 

bir başlangıç yaptı. Gelişen ülke kurlarının büyük çoğunluğu dolar karşısında değer kaybı yaşarken, iç 

gelişmelerin de etkisiyle TL’nin satışlara öncülük ettiği görülüyor. 

Merkez Bankası ise TL likiditesini sıkılaştırmaya yönelik tedbirler uygulanmaya devam ediyor. Dün bankalar 

%10 geç likidite penceresi ile TCMB’den 11,1 milyar TL fon sağladılar. Böylelikle Cuma günü 8,39 olarak 

gerçekleşen ağırlıklı fonlama haftanın ilk işlem gününde biraz daha yükselmiş oldu. 

Öte yandan dün Cumhurbaşkanı Erdoğan kurlardaki hareketliliğin ardından TCMB Başkanı Çetinkaya’nın da 

katılımıyla ekonomi kurmaylarını toplayarak ekonomi zirvesi düzenledi. Zirvede kurlardaki yükselişin önüne 

geçmek için alınacak tedbirler konuşuldu. 

Günün ajandası... Yurtiçinde önemli bir veri akışının bulunmadığı günde saat 12:30’da İngiltere Aralık ayı 

TÜFE, 13:00’da Almanya Zew endeksi, 16:30’da ise ABD’den New York Fed imalat endeksini alacağız. 

Makroekonomik ajandanın dışında saat 16:45’de FOMC’de oy hakkına sahip New York Fed Başkanı 

Dudley’in, 18:00’da ise Fed Guvernörü Brainard’ın konuşması bulunuyor.  

İngiltere Başbakanı Theresa May'ın öğleden sonra gerçekleştireceği konuşma önemli olacak. 

Başbakan May ilk kez Brexit'e ilişkin detayları paylaşacak. Daha önce bu yılın ayında 50. Maddenin 

yürürlüğe gireceğini belirten May sonrasında konuya ilişkin detaylı bir yol haritası açıklamamıştı. 

 

Ekonomik Veri Takvimi  

      Beklenti Önceki 

17 Ocak 2017, Salı 

12:30   İngiltere TÜFE (Yıllık) (Aralık) 1,40% 1,20% 

13:00 Almanya ZEW Ekonomik Hissiyatı (Ocak) 18,5 13,8 

16:30   ABD New York İmalat Endeksi (Ocak) 8,0 9,0 
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EUR/USD 

1.0605 üzerinde yükseliş beklentisi korunabilir … 

Dünkü işlemlerde 1.0580 seviyelerine kadar gerilemesine rağmen 1.0605 desteği üzerinde tutunmayı 

başaran EURUSD paritesinde 1.0665 direncini takip ediyoruz. 1.0605 desteği üzerinde yükseliş beklentisinin 

korunabileceği paritede, 1.0665 direncinin üzerine geçilmesiyle yükselişin bir miktar ivme kazanması ve 

1.0685 ardından 1.0725 dirençlerini test etmesi beklenebilir. Kısa vadeli teknik göstergelerin yükselişi 

desteklediği paritede, 1.0620 ardından 1.0605 desteğinin altına inilmesi, EURUSD çiftinde yeniden 1.0580 

ardından 1.0540 seviyelerinin test edilmesine neden olabilir.       

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

EUR/USD 1.0601 1.0579 1.0637 1.0606 1.0574 1.0548 1.0632 1.0663 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

EUR/USD 1.0611 1.0504 1.0585 1.0851 1.1034 0.19 0.6% 0.9% 
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USD/TRY  
3.8050 altında düşüş devam edebilir… 

Geçen haftanın son gününde TCMB'nin attığı adımla 3.72 seviyelerine kadar gerileyen USDTRY paritesinde 

dün, özellikle akşam saatlerinde TL'de yeniden satış baskısı görülmesiyle yönün yukarı dönmeye başladığını 

gözlemledik. Teknik olarak kısa vadeli göstergelerin 3.7780 üzerine geçilmesiyle yükselişe işaret ettiği 

paritede 3.7650 ve 3.7450 önemli destek seviyeleridir. Bu seviyeler altına inilmedikçe yükseliş beklentisinin 

korunabileceği paritede 3.8250 üzerine geçilmesiyle yükselişin ivme kazanması ve 3.8650 ardından 3.8950 

dirençlerini test etmesi beklenebilir. Ancak, 3.7650 ardından 3.7450 altına inilmesiyle TL'de tepki 

çabalarının artacağı, USDTRY çiftinde 3.7050 ardından 3.6650 seviyelerine kadar düşüş görülebilir.  

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

USD/TRY 3.7725 3.7255 3.7875 3.7618 3.7362 3.6998 3.7982 3.8238 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

USD/TRY 3.8101 3.6080 3.4874 3.2562 3.0888 -1.0% 1.6% 6.5% 
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EUR/TRY 

4.0150 önemli destek bölgesi olarak izlenebilir… 

Dün, TL’de yeniden artan satış baskısının etkisiyle 4.0575 seviyelerine kadar yükselen EURTRY paritesinde 

4.0150/4.0200 aralığı ilk önemli destek seviyesidir. Bu destek üzerinde kalıcılığın devam etmesi paritede 

yükseliş beklentisinin korunmasına neden olacağı gibi 4.0575 direncinin aşılmasıyla 4.10 seviyelerine kadar 

yükselişi de tetikleyebilir. Kısa vadeli teknik göstergeler arasında ilk negatif uyumsuzlukların belirdiği 

paritede 4.0150/4.0200 aralığının altına inilmesi durumunda TL’de tepki çabaları hız kazanacağından 

düşüşün 3.9650/3.9700 aralığına kadar süreceği düşünülebilir.     

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

EUR/TRY 3.9995 3.9685 4.0095 3.9925 3.9755 3.9515 4.0165 4.0335 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

EUR/TRY 4.0396 3.7883 3.6989 3.5328 3.4075 -1.4% 2.2% 7.9% 
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GBP/USD 
May’in konuşması öncesinde yatay seyir hakim… 

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

karşılığında AB ile gümrüksüz ticaretten çekilmeye hazırlandığını belirtmesi GBP’de dün sert kayıpların 

görülmesine sebep oldu. Bugün de May’in yapacağı açıklamaların GBP üzerinde doğrudan etkili olacağı göz 

önüne alınarak 1.2040 ve 1.1980 destekleri izlenmelidir. Bu destek seviyeleri üzerinde kaldıkça tepki 

çabalarının devam edebileceği GBPUSD çiftinde, 1.2105 direncinin aşılmasıyla birlikte yükselişin ivme 

kazanarak 1.2165 ardından 1.2190 dirençlerini test etiği görülebilir. Ancak, gün içi bazı teknik göstergeler 

tepki çabalarına işaret etse de 1.2040 ve 1.1980 desteklerinin altına inilmesi paritede yönün yeniden aşağı 

dönmesine ve 1.1900 seviyelerinin test edilmesine neden olabilir.           

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

GBP/USD 1.2045 1.1988 1.2085 1.2039 1.1994 1.1942 1.2091 1.2137 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

GBP/USD 1.2134 1.2254 1.2405 1.2560 1.3198 0.2% -0.8% -2.1% 
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USD/JPY 
114.35 önemli direnç seviyesi…  

Kısa vadeli teknik göstergelerin düşüşe işaret etmeye başladığı paritede, 113.90 ve 114.35 dirençlerinin 

önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu direnç seviyeleri üzerine geçilmedikçe aşağı yönlü baskının süreceği 

paritede, 113.40 ara desteğinin de altına inilmesi durumunda düşüşün 112.85 seviyelerine kadar devam 

etmesi beklenebilir. Orta ve uzun vadeli teknik göstergelerin yükselişe işaret ettiği partiede kısa vadeli 

göstergeler arasında negatif uyumsuzluklar belirmiş olsa da 113.90 ve özellikle 114.35 direnci izlenmelidir. 

Bu dirençlerin üzerine geçilmesiyle düşüş beklentisi sonlandırılarak 115.50/116.00 bandına kadar yükseliş 

beklenebilir.                      

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

USD/JPY 114.1315 113.6470 114.5000 114.0928 113.6857 113.2398 114.5387 114.9458 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

USD/JPY 114.5640 116.4685 114.2245 108.5908 107.0745 -0.1% -1.4% -2.4% 
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XAU/USD 

1203 üzerinde yükseliş devam edebilir…  

İngiltere başbakanı May’in açıklamalar öncesinde değer kazanan Altın/Ons fiyatlarında 1203 desteği 

önemlidir. Bu destek seviyesi üzerinde gün içi teknik göstergelerin yükselişe işaret ettiği Altın’da 1210 

üzerine geçilmesiyle yükselişin 1215 ve 1226 seviyelerine dek sürmesi beklenebilir. Kısa vadeli teknik 

göstergeler arasında beliren negatif uyumsuzluk işaretleri dikkate alınarak 1203 ve 1196 destekleri takip 

edilmelidir. Bu destek seviyelerinin altında işlem görmeye başlaması, Altın/Ons’ta yükseliş beklentisinin 

sonlandırılmasına ve 1180 ardından 1165 desteklerinin takip edilmesine neden olabilir.                  

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

XAU/USD 1203 1197 1208 1203 1197 1191 1208 1214 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) 

 5 22 50 100 200 

XAU/USD 1199 1163 1178 1237 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. 

 


