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PİYASALARDA SON DURUM 

YENİ HAFTADA BİZİ NE BEKLİYOR? 

Bu hafta takip edilecekler… 

23 Ocak Pazartesi Astana görüşmeleri başlıyor 

Türkiye Tüketici Güven Endeksi 

24 Ocak Salı TCMB PPK Toplantısı 

25 Ocak Çarşamba Türkiye Reel Sektör Güven Endeksi 

27 Ocak Cuma Fitch Türkiye Not Değerlendirmesi 

 ABD 4Ç16 Büyüme Verisi (İlk Tahmin) 

 

Bu hafta yurtiçinde yoğun bir gündem bizi bekliyor… Geçen hafta TCMB’nin sıkılaştırma adımlarına 

ve fonlama maliyetlerini yükseltmesi ile dolar endeksindeki gerilme ile TL daha sakin bir haftayı geride 

bırakırken, BIST100 Endeksi’nde beklentimiz doğrultusunda 83.000 seviyesi test edildi, gösterge faizde 

%11,22-11,49 dar bant aralığında nispeten sakin seyir yaşandı. Cuma günü 3,7679’dan haftayı 

tamamlayan endeks dolardaki güç kaybıyla birlikte 3,7556 seviyesinde.  

Yeni haftada Asya piyasalarında görünüm karışık. Güçlenen yen ile 113 seviyesine gerileyen USD/JPY 

paritesi Nikkei endeksinde satışları ön plana çıkarırken (%-0,79), Shanghai endeksi %0,37 primli. Cuma 

günkü yükselişlerin ardından ABD vadelileri ise bu sabah %0,12 değer kaybediyor.  

Bu hafta içeride yoğun bir gündem bizi bekliyor. Geçen hafta Genel Kurulu’nda ikinci oylaması yapılan ve 

kabul edilen Anayasa değişiklik paketinin Cumhurbaşkanı’nın onayı ile Resmi Gazete’de yayımlanması 

izlenecek. Resmi Gazete’de yayımlanması nın ardından 60 gün içerisinde referanduma gidilmesi gerekiyor. 

Bu açıdan referandum tarihinin de netleşmesini bekliyoruz. En önemli gündem maddesi ise yarın yapılacak 

PPK toplantısı olacak. Bunun yanında Cuma akşamı piyasa kapanışından sonra Fitch’in Türkiye not 

değerlendirmesini takip edeceğiz. TCMB’nin bu ayki kararı hafta içi piyasaların seyrinde en belirleyici unsur 

olacak iken gelecek haftaki seyirde Fitch’in değerlendirmesinin etkilerini göreceğiz. Bu açıdan piyasalarla 

ilgili beklenti aralığımızı bu hafta geniş tutuyoruz.  

BIST’te bu hafta için beklenti aralığımız 79.000-84.000 bandı iken USD/TL’de 3,70-3,94, 

gösterge tahvilde %11,00-12,00 bandında hareket bekliyoruz. 

Ekonomik Veri Takvimi  

      Beklenti Önceki 

23 Ocak 2017, Pazartesi 

10:00 Türkiye Tüketici Güveni-Ocak -- 63,38 

18:00 Euro Tüketici Güveni-Ocak -5,0  -5,1 
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EUR/USD 

1.0735 üzerinde yerleşme önemli… 

Trump’ın konuşması sonrasında düşüş eğilimine giren Dolar endeksiyle birlikte yükselişe geçen EURUSD 

paritesinde orta vadeli direnç konumundaki 1.0735 seviyesi önemlidir. Bu seviye üzerinde yerleşme 

sağlanmasıyla orta vadeli göstergelerin de yükselişe işaret etmeye başlayacağı düşünülerek 1.0870 

ardından 1.10 seviyelerine kadar yükseliş görülebilir. Ancak, orta vadeli göstergelerin, paritede yaşanan 

yükselişin şu aşamada tepki yükselişi olduğunu gösterdiği gözardı edilmemelidir. 1.0705 altına inilmesiyle 

1.0625 seviyelerine kadar düşüş potansiyeli oluşabileceği, 1.0620 desteğinin de altına inilmesi durumunda 

kısa vadeli göstergelerin de düşüşe işaret ederek 1.0550 ardından 1.0440 desteklerine kadar geri çekilme 

yaşanacağı düşünülebilir.         

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

EUR/USD 1.0694 1.0625 1.0709 1.0676 1.0643 1.0592 1.0727 1.0760 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

EUR/USD 1.0688 1.0557 1.0574 1.0832 1.1023 0.44 1.3% 2.0% 
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USD/TRY  
3.7510 desteği takip edilmeli… 

Cuma günü ABD'nin yeni başkanı Trump'ın konuşmasına odaklanan para piyasalarında TL, önemli para 

birimlerine karşı en çok değer kazanan para birimi oldu. Ancak, USDTRY paritesinde asıl yön belirleyici 

gelişmenin yarınki PPK'dan çıkacak faiz kararı olacağı düşüncesindeyiz. Cuma günkü sert düşüş sonrasında 

önemli destek seviyelerinin altına gerileyen paritede, 3.7510 ilk önemli destek seviyesidir. Bu seviyenin 

altına inilmesiyle kısa vadeli göstergelerin düşüşe işaret etmeye başlayacağı düşünülerek 3.7250 ve 3.6950 

destekleri izlenebilir. Ancak, 3.7510 üzerinde tutunmanın sürmesi veya 3.7850 ardından 3.8060 üzerinde 

denge sağlanması durumunda USDTRY çiftinde düşüş beklentisi sonlandırılarak 3.83 ardından 3.87 

seviyelerine kadar yükseliş beklenebilir.  

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

USD/TRY 3.8135 3.8075 3.8315 3.8175 3.8035 3.7935 3.8275 3.8415 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

USD/TRY 3.7934 3.6609 3.5344 3.2903 3.1077 0.6% 0.5% 8.1% 
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EUR/TRY 

4.0250 önemli destek seviyesi olarak izlenebilir… 

Cuma günü akşam saatlerinde TL’nin önemli para birimlerine karşı değer kazanma çabalarıyla birlikte 

4.0238 seviyelerine kadar gerileyen EURTRY paritesinde, 4.0250 desteğinin önemli olduğunu düşünüyoruz. 

Yarınki PPK toplantısından çıkacak faiz kararının TL üzerinde yön belirleyici olacağı göz önüne alınarak 

4.0250 desteği takip edilmelidir. 4.0250 üzerinde tutunmanın sürmesiyle kısa vadeli göstergeler yükselişe 

işaret etmeyi sürdüreceğinden 4.0595 direncinin aşılmasıyla yeniden 4.10 ve üzerine doğru yükseliş 

yaşanabilir. Ancak, 4.0250 altına inilmesiyle, gün içi göstergelerin yanı sıra kısa vadeli göstergelerin de 

düşüşe işaret edeceği düşünülerek 4.0015 ardından 3.9650 desteklerine kadar düşüş görülebilir.        

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

EUR/TRY 4.0635 4.0565 4.0785 4.0662 4.0538 4.0442 4.0758 4.0882 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

EUR/TRY 4.0414 3.8603 3.7408 3.5616 3.4243 0.7% 0.7% 10.1% 

 

 



 

 

Ana sayfaya dönmek için tıklayınız 

 

GBP/USD 
1.2415 üzerinde yükseliş devam edebilir… 

Dolar endeksindeki düşüş eğilimiyle birlikte yükselişin etkili olduğu GBPUSD paristesinde 1.2415 desteği 

takip edilmelidir. Bu destek seviyesi üzerinde kısa vadeli teknik göstergelerin yükselişe işaret ederek 

yükseliş eğiliminin korunacağı GBPUSD paritesinde, 1.2550 ardından 1.2610 dirençlerine doğru yükseliş 

yaşanabilir. Ancak, orta ve uzun vadeli göstergelerin yönün hala aşağı olduğuna işaret ettiği paritede, 

1.2415 üzerinde tutunma sağlanamazsa gün içi göstergelerin yeniden düşüşe işaret etmeye başlayacağı ve 

1.2340 ardından 1.2275 desteklerine kadar düşüş olacağı düşünülebilir.              

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

GBP/USD 1.2364 1.2261 1.2381 1.2335 1.2290 1.2216 1.2409 1.2455 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

GBP/USD 1.2356 1.2268 1.2398 1.2527 1.3163 0.5% 3.1% 0.8% 
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USD/JPY 
113.00 kısa vadeli önemli destek seviyesidir…  

Dolar endeksiyle birlikte Yen’in değer kaybettiği paritede, kısa vadeli göstergeler yükselişe işaret etmeyi 

sürdürürken bazı gün içi teknik göstergelerde bozulmalar olduğunu gözlemliyoruz. Bu bağlamda, 113.00 

ilk önemli destek seviyesi olarak izlenmelidir. Bu seviyenin altına inilmesiyle USDJPY paritesinde düşüşün 

ivme kazanarak 111.70 seviyelerini test etmesi beklenebilir. Ancak, gün içi göstergelere rağmen 113.00 

üzerinde tutunma devam eder ve 113.65 ardından 114.15 dirençleri geçilirse paritede düşüş beklentisi 

sonlandırılarak 114.70 ardından 115.45 dirençleri takip edilebilir.                         

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

USD/JPY 114.5845 114.2130 115.3835 114.7270 114.0705 113.5565 115.2410 115.8975 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

USD/JPY 113.9763 115.8244 114.7835 109.0078 107.1721 -0.9% -0.5% -2.8% 
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XAU/USD 

1218 direnci izlenebilir…  

Dolar endeksindeki düşüş eğilimiyle birlikte 1196/1200 bandı desteği üzerinde tutunmanın sağlandığı 

Altın/Ons fiyatlarında, 1218 direnci takip edilebilir. 1218 üzerinde yerleşmenin sağlanmasıyla 1225 

direncine kadar yükseliş görülebilir. Kısa vadeli göstergelerin yükselişi desteklediği Altın/Ons fiyatlarında, 

1218 direnci Perşembe ve Cuma günü olduğu gibi bir kez daha geçilemez veya 1213 desteğinin altına 

inilirse Altın fiyatlarında 1206 ardından 1197 desteklerine kadar düşüşler görülebilir.                          

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

XAU/USD 1208 1199 1215 1207 1200 1191 1216 1224 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) 

 5 22 50 100 200 

XAU/USD 1210 1177 1175 1233 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. 

 


