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PİYASALARDA SON DURUM 

Haftanın son işlem gününe Çin büyüme verisi ile başlıyoruz. Çin ekonomisi 2016 yılının son çeyreğinde 

%6,7 beklentisinin üzerinde %6,8 büyüme kaydetti. 2016 yılı büyümesi ise hükümetin %6,5-7,0 hedef 

aralığı içerisinde %6,7 oldu. Bu rakam son 16 yılın en düşük büyüme verisine işaret etse de beklentileri 

aşan büyüme verisi sonrasında Shanghai endeksi son işlem gününde %0,64 primli. Dünkü satışların 

ardından ABD vadelilerinde bu sabah yönsüz bir seyir hakim.  

İçeride güçlenen dolar ve iç dinamiklerin etkisiyle dün de kurlarda yükseliş devam etti. Fitch’in içerideki 

siyasi risklerin ekonomik performansı zayıflatacağı yönündeki açıklamalarıyla yükselişe geçen 

USD/TL gün içinde 3,8434 seviyesini gördü. An itibariyle güne zayıf başlayan dolarla birlikte gevşeyen 

USD/TL’de işlemler 3,8248’den geçmekte. Haftaya yoğun bir gündem bizi bekliyor. Faiz artırım yönünde 

beklentiler artmakla birlikte 24 Ocak’ta TCMB’nin faiz kararını, 27 Ocak’ta ise Fitch’in Türkiye not 

değerlendirmesini alacağız. Anayasa görüşmelerinin 2. turunun ise en geç yarın tamamlanması 

bekleniyor. Tasarının geçmesiyle referandum sürecine başlanacak.  

ECB beklenildiği gibi politika değişikliğine gitmedi. ECB beklenildiği gibi politika faizini %0’da mevduat 

faizini ise -%0,40’da sabit bırakarak mevcut varlık alım programını korudu. ECB mevcut programa göre 

Mart 2017’ye kadar aylık 80 milyar euro varlık alımı yapacak iken, sonrasında varlık alımlarını 60 milyar 

euroya indirerek Aralık 2017’ye kadar devam edecek.  

Başkan Draghi açıklamaları ise önemliydi. Draghi ekonomik görünüme bağlı olarak ECB’nin tüm araçlarını 

kullanmaya hazır olduğunu yinelerken, daha önce atılan adımların başarısının görüldüğüne dikkat çekti. 

Enflasyondaki gelişmeler ise yakından izlenmeye devam edilecek.  

Trump görevi devralıyor... Seçilmiş Başkan Donald Trump başkanlık görevini Barack Obama’dan bugün 

devralacak. Böylelikle Trump artık politikalarını uygulamaya başlayacak. Trump’ın ilk olarak ticari 

anlaşmalar üzerine çalışması bekleniyor.  

Günün ajandası... Yurtiçinde önemli veri akışı bulunmazken, saat 10:00’da Almanya’dan Aralık ayı ÜFE, 

saat 12:30’da İngiltere’de Aralık ayı perakende satışlar verisini alacağız.   

 

Ekonomik Veri Takvimi  

 

      Beklenti Önceki 

20 Ocak 2017, Cuma 

10:00   Almanya ÜFE (Yıllık) (Aralık) 1,00% 0,10% 

10:00   Almanya ÜFE (Aylık) (Aralık) 0,40% 0,30% 

12:30   İngiltere Perakende Satışlar (Yıllık) (Aralık) 6,60% 5,90% 

12:30   İngiltere Perakende Satışlar (Aylık) (Aralık) -0,40% 0,20% 
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EUR/USD 

1.0665 üzerinde yükseliş devam edebilir… 

Dolar endeksinde yeniden görülen gevşeme eğilimiyle yönün yukarı dönmeye başladığı EURUSD paritesinde 

1.0665 ilk önemli destek seviyesi olarak izlenebilir. Kısa vadeli teknik göstergelerin yükselişe işaret etmeyi 

sürdürdüğü paritede, bazı gün içi göstergelerde yorgunluk işaretleri belirmiş olsa da 1.0665 üzerinde 

yerleşme devam ettikçe yükseliş beklentisi korunabilir. Bununla birlikte, 1.0695 üzerine geçilmesiyle 

yükselişin hız kazanabileceği paritede, 1.0732 ardından 1.0770 ve 1.0795 dirençlerine kadar yükseliş 

görülebilir. Ancak, gün içinde 1.0665 altına inilmesiyle yönün tekrar aşağı dönebileceği EURUSD çiftinde, 

1.0616 ardından 1.0550 seviyelerine dek düşüş devam edebilir.        

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

EUR/USD 1.0661 1.0589 1.0677 1.0643 1.0608 1.0555 1.0696 1.0730 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

EUR/USD 1.0657 1.0543 1.0574 1.0836 1.1025 0.15 0.4% 1.4% 
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USD/TRY  
3.8200 üzerinde yükseliş beklentisi korunabilir… 

Dün, 3.8434 seviyelerini test eden USDTRY çiftinde kısa ve orta vadeli teknik göstergeler yükselişi 

desteklemeyi sürdürüyor. Bazı gün içi göstergelerde hafta başından bu yana belirmiş olan negatif 

uyumsuzluklar, dünkü yükselişle birlikte ortadan kalkmış görünüyor. Bu bağlamda, 3.8170/3.8210 

aralığının ilk önemli destek olduğu USDTRY paritesinde, bu aralık üzerinde kaldıkça yükselişin süreceği, 

3.8330 ve 3.8400 dirençlerinin geçilmesiyle yükselişin ivme kazanarak 3.8640/3.8690 direnç aralığına 

doğru yükseliş yaşanacağı düşünülebilir. Ancak, teknik göstergelere rağmen 3.8170/3.8210 bandının altına 

inilmesi yükseliş beklentisinin sona ermesine ve 3.8090 ardından 3.7750 seviyelerine kadar düşüş 

görülmesine neden olabilir.  

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

USD/TRY 3.8345 3.7875 3.8375 3.8198 3.8022 3.7698 3.8522 3.8698 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

USD/TRY 3.7898 3.6469 3.5232 3.2815 3.1027 0.4% -1.3% 7.4% 
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EUR/TRY 

4.0595 üzerinde yükseliş devam edebilir… 

Kısa ve orta vadeli teknik göstergelerin yükselişi desteklemeyi sürdürdüğü EURTRY çiftinde, 4.0700 ve 

4.0595 ilk önemli destekler olarak karşımıza çıkıyor. Kısa vadeli göstergelerin yanı sıra gün içi göstergelerin 

de yükselişi desteklemeyi sürdürdüğü paritede, 4.0700 ve 4.0595 destekleri altına inilmedikçe yükseliş 

beklentisinin korunarak 4.1150 ardından 4.1350 dirençlerine doğru yükselişin süreceği düşünülebilir. 

Ancak, 4.0700 ardından 4.0595 desteklerinin altına inilmesiyle gün içi göstergelerde belirecek olan negatif 

uyumsuzluklar EURTRY paritesinde düşüşün 4.0385 ardından 4.0150 seviyelerine kadar devam etmesine 

neden olabilir.       

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

EUR/TRY 4.0685 4.0325 4.0775 4.0595 4.0415 4.0145 4.0865 4.1045 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

EUR/TRY 4.0360 3.8413 3.7304 3.5541 3.4199 0.1% -1.1% 9.4% 
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GBP/USD 
1.2420 direnci geçilmedikçe yükseliş sınırlı kalabilir… 

Başbakan May’in açıklamaları sonrasında 1.2280 ile 1.2420 bandı arasında sıkışan GBPUSD çiftinde 1.2420 

direnci geçilmedikçe yükseliş çabalarının sınırlı kaldığı görülebilir. Kısa vadeli teknik göstergelerin yükselişi 

henüz desteklemediği paritede, 1.2420 direnci üzerine geçilmesiyle yükselişin ivme kazanarak 1.2530 

ardından 1.2655 dirençlerini test etmesi beklenebilir. Ancak, kısa vadeli teknik göstergeler doğrultusunda 

1.2280 desteğinin altına inilmesiyle birlikte düşüşün ivme kazanmaya başlayacağı paritede, 1.2235 

ardından 1.2070 seviyelerine kadar düşüşün devam ettiği görülebilir.            

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

GBP/USD 1.2329 1.2254 1.2341 1.2308 1.2275 1.2221 1.2362 1.2395 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

GBP/USD 1.2278 1.2261 1.2400 1.2536 1.3172 0.2% 1.4% 0.2% 
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USD/JPY 
115.10 direnci geçilemezse düşüş görülebilir…  

Kısa vadeli teknik göstergelerin yükselişe işaret etmeyi sürdürdüğü paritede, 117.50/118.50 aralığından 

başlayan düzeltme sürecinin devam ettiğini izliyoruz. Kısa vadeli göstergelerin yükselişe işaret etmesine 

rağmen bazı gün içi grafiklerde beliren oluşumlar dikkat çekiyor. Bu bağlamda, 114.85/115.10 aralığının 

çok önemli direnç haline geldiği paritede, bu aralık üzerine geçilmesiyle yükselişin ivme kazanarak yeniden 

117.50/118.50 bandını test etmesi beklenebilir. Ancak, 114.85/115.10 aralığı geçilemez veya 114.40 

desteğinin altına inilirse, bazı gün içi grafiklerde belirmiş olan oluşumlar doğrultusunda 113.35 ardından 

112.00 seviyelerine doğru düşüş görülebilir.                        

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

USD/JPY 114.7980 114.3145 115.6180 114.9102 114.2023 113.6067 115.5058 116.2137 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

USD/JPY 114.1239 116.0143 114.6834 108.9083 107.1492 0.0% 0.1% -1.8% 
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XAU/USD 

1197 desteği çok önemli…  

Dolar endeksine bağlı hareketin sürdüğü Altın/Ons’ta 1196 desteğinin şu ana kadar önemini koruduğunu 

gözlemliyoruz. Kısa vadeli teknik göstergelerin net olarak herhangi bir yöne işaret etmediği Altın/Ons’ta 

1204 ara desteğinin altına inilmesiyle 1197 desteğine kadar düşüşün devam ettiği görülebilir. 1197 

desteğinin kırılmasıyla birlikte Altın/Ons fiyatlarında düşüşün hız kazanarak ilk etapta 1180 seviyelerini test 

etmesi beklenebilir. Ancak, dün 1196 bugün de 1197 seviyelerine denk gelen bölgenin altına inilmemesi, 

Altın/Ons’ta yükseliş eğiliminin korunmasına, 1211 ve 1218 üzerine geçilmesi durumunda ise düşüş 

beklentisinin sonlandırılarak direnç seviyelerinin takip edilmesine neden olabilir.                         

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

XAU/USD 1206 1196 1207 1203 1199 1192 1209 1213 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) 

 5 22 50 100 200 

XAU/USD 1207 1173 1175 1234 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. 

 


