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PİYASALARDA SON DURUM 

Fed sonrası küresel piyasalarda risk iştahı artıyor. Bu yıl için 3 faiz artışı öngörüsünün korunmasının 

ardından USD/TL 3,67 seviyesine kadar gerilerken, altının onsu düşüşünü durdurarak 1.225 dolar 

seviyesine yükseldi. ABD 10 yıllıkları ise 2,60'dan 2,48'ye geriledi. Yeni güne Japonya Merkez 

Bankası’nın faiz kararı ile başlıyoruz. BoJ beklenildiği gibi politika faizini -%0,10'da, mevcut tahvil 

alımını ise 80 trilyon yende sabit bıraktı. Asya piyasaları bu sabah pozitif havayı devralıyor. (Nikkei %0,03, 

Shanghai %0,68) Dünkü pozitif kapanışın ardından ABD vadelileri %0,15 artıda. 

Hollanda seçimlerinde ise ilk sonuçlar geldi. Buna göre seçimleri Başbakan Rutte'nin liderliğindeki 

Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi 33 milletvekili ile kazandı. Son dönemde sert söylemlerde bulunan 

aşırı sağcı lider Wilders'in Özgürlükçü Partisi ikinci olurken, sandalye sayısı ise 20’ye yükseldi. Hollanda’da 

en az dört partili bir koalisyonun kurulması bekleniyor. 

Fed'den beklenen faiz artışı. Fed beklenildiği gibi gösterge faizi 25 bp artırarak %0,75-1,0 bandına 

çekerken, bu yıl için öngörülen 3 faiz artışı tahminini korudu. Faiz kararı sonrasında konuşan Fed Başkanı 

Yellen, faiz artışları için uzun bir süre beklemenin gelecekte daha hızlı bir şekilde faiz artırımına yol 

açabileceğini ifade ederken, enflasyonun gelecek yıllarda %2 hedefinin etrafında denge kazanacağını 

belirtti. Öte yandan önemle merak edilen Trump’ın mali politika etkilerinin değerlendirilmesiydi ki, Yellen 

politikaların henüz belirsizlik içermesi dolayısıyla detaylı biçimde görüşülmediğini açıkladı. 

Fed’in ardından gözler TCMB’de... Bugün saat 14:00’da TCMB’den faiz kararını alacağız. TCMB’nin 

alacağı aksiyon TL’nin yönü açısından belirleyici olacak. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi kur etkileriyle 

%10,13 ile iki haneye yükselen yıllık enflasyon ve üretici fiyatlarındaki yıllık bazda %15,36’lık artış (son 12 

yılın en yüksek seviyesi) TCMB’yi sıkı duruşunu artırmak durumunda bırakıyor ki ağırlıklı fonlama %10,82’ye 

kadar yükselmiş durumda. Fakat TCMB’nin %10,82 faizle fonlama yapmasının enflasyondaki yükselişe çıpa 

olması açısından yeterli olmadığı kanaatindeyiz. Bu noktada TCMB %11 olan geç likidite penceresinde artışa 

gitmesi kaçınılmaz gözüküyor. Fakat Fed’in faiz kararı ardından küresel piyasalardaki pozitif havanın 

etkisiyle TCMB’nin aksiyona gitmeme ihtimalini de unutmayalım. Piyasa beklentileri Fed kararı öncesinde 

geç likidite penceresinde 50 ila 100 bp’lik artırım üzerine yoğunlaşmış durumda idi.  

Bugün ayrıca İngiltere Merkez Bankası’nın faiz kararını da açıklanacak. BoE’nin %0,25 olan politika faizinde 

değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Öte yandan saat 13:00’da Euro Bölgesi TÜFE, saat 15:30’da ise ABD’den 

inşaat izinleri ve Philadelphia Fed imalat endeksi ajandada yerini alıyor. 

Ekonomik Veri Takvimi  

      Beklenti Önceki 

16 Mart 2017, Perşembe 

13:00   Euro Bölgesi TÜFE (Aylık) (Şubat) -- 0,40% 

13:00   Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık) (Şubat) 2,00% 1,80% 

14:00   Türkiye TCMB Bir Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı (Şubat) 8,00% 8,00% 

14:00   Türkiye TCMB Gecelik Borçlanma Faizi (Şubat) 7,25% 7,25% 

14:00   Türkiye TCMB Gecelik Faiz Oranları (Şubat) 9,25% 9,25% 

15:00   İngiltere BOE Faiz Kararı (Mart) 0,25% 0,25% 

15:30   ABD İnşaat İzinleri (Aylık) (Şubat) -3,10% 5,30% 

15:30   ABD İnşaat Başlangıçları (Aylık) (Şubat) 0,70% -2,60% 

15:30   ABD Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Mart) 28,0 43,3 
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EUR/USD 
 

Fed Kararı ardından paritede yön yukarı… 

Fed beklentiler doğrultusunda gösterge faizi 25 bp artırarak %0,75-1,0 aralığına yükseltti. Fed’in 2017 yılı 

içerisinde 2 kez daha faiz artışına gidileceği tahmininde bulunması ile dolar küresel para birimleri karşısında 

değer kaybetti. Yeni günde ise paritede Euro lehine fiyatlamaların devam ettiğini izlemekteyiz. Bugün ise 

veri gündeminde ABD tarafında haftalık İşszlik Başvuruları, TÜFE, New York Empire State İmalat Endeksi 

ve Perakende Satışlar verisi takip edilecek. Dünkü işlemlerde 1,0603-1,0735 bandında hareket eden 

paritede yeni günde pozitif eğilimini sürdürmektedir. Paritede 5 haftalık AO 1,0667 ve 22 haftalık AO noktası 

1,0693 üzerinde kalınması halinde 1,07 üzerine yerleşme sözkonusu olabilir. Paritede 1,07 üzerinde kalıcı 

hareketin başlaması halinde ise 1,0755 ve 1,08 ilk dirençler olmak üzere 200 günlük AO direnci 1,0842 

gündeme gelebilir. Aşağı yönde ise 100 günlük AO 1,0655 ve 1,06 önemli destekleri oluşturmaktadır. 

 

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

EUR/USD 1,0691 1,0603 1,0718 1,0671 1,0624 1,0556 1,0739 1,0786 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi 

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

EUR/USD 1,0577 1,0652 1,0606 1,0691 1,0935 -0,03 0,4% 0,5% 
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USD/TRY  
 

3,65 ve 3,62 destekleri gündemde… 
Dün akşamki Fed toplantısından beklentiler doğrultusunda 25 baz puan faiz artırımı kararı çıktı. Fed’in 2017 

yılı için üç faiz artışı öngörmeye devam edildiğini açıklaması kurda aşağı yönde hareketliliğin artmasını 

sağladı.Yurtiçinde gözler bugün Merkez Bankası faiz kararında olacak. TCMB’nin politika faizini değiştirmesi 

beklenmezken geç likidite borç verme faizini 50 baz puan artırması bekleniyor. Veri gündeminde ise ABD 

tarafında haftalık işsizlik başvuruları, Şubat İnşaat İzinleri ve Mart ayı Philadelphia Fed İmalat Endeksi 

bulunmaktadır. Dolar/TL paritesi dünkü işlemlerde 3,6725-3,7488 aralığında hareket ettikten sonra günü 

3,6765 seviyesinden tamamladı. Kurda kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO’sı olan 3,72 ve 22 günlük 

AO 3,70 altında hareketin başlaması görünüm negatife döndü. 5 ve 22 günlük AO’ların altında hareketin 

devam etmesi halinde 3,65 ve ardından 100 günlük AO desteği olan 3,62 seviyesi gündeme  gelebilir. Kurda 

3,70’in altında ve üstündeki hareketler teknik yön açısından açısından önemini korumaktadır.  

 

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

USD/TL 3,7235 3,7155 3,7415 3,7268 3,7122 3,7008 3,7382 3,7528 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

USD/TL 3,5986 3,6956 3,6813 3,4802 3,2204 -0,2% -0,9% 1,6% 
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EUR/TRY 
 
3,95 desteği altında 3,93 ve 3,90 izlenebilir… 

EURTRY paritesi dünkü işlemlerde 3,9333-3,9846 bandında negatif görünümlü hareket ettikten sonra günü 

3,94666 seviyesinden tamamladı. Dün akşamki Fed toplantısından 2017 yılı için faiz artışı sayısında 

değişiklik olmaması doların küresel para birimleri karşısında değer kaybetmesine neden oldu. Bugünkü 

TCMB faiz kararı fiyatlamalarda etkili olabilir. Dünkü işlemlerde 3,97 seviyesinin altına gerileme olması ile 

negatif görünümün arttığını izledik. Paritede 5 haftalık AO 3,9288 altında 3,90 ve 3,85 seviyeleri önemli 

destekleri oluşturmaktadır.   

 

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

EUR/TL 3,9545 3,9465 3,9785 3,9598 3,9412 3,9278 3,9732 3,9918 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi (%) 

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

EUR/TL 3,7996 3,9371 3,9031 3,7226 3,5187 0,0% -1,3% 2,8% 
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GBP/USD 
 
Paritede 1,23 direnci üzerinde tepki hareketi artabilir… 

Dün akşamki Fed toplantısı sonrasında paritede yukarı yönde hareketlilik başladı. Fed toplantısından faiz 

artışı sayısında değişiklik olmaması dolarda güç kaybına neden oldu. Bugün yukarı yönde fiyatlamaların 

devam ettiğini izlemekteyiz. Bugün ABD tarafında TÜFE, New York Empire State İmalat Endeksi ve 

Perakende Satışlar verisi takip edilecek. Bugün İngiltere’de ise BOE faiz kararı takip edilecek. Dünkü 

işlemlerde 1,21464-1,23093 bandında hareket edildi. Kısa Paritede 1,23 (22 günlük AO) üzerinde tepki 

hareketlerinde 1,24 direnci gündeme gelebilir. Aşağı yönde 1,22 ve 1,22 önemli destekler olarak izlenebilir. 
 

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

GBP/USD 1,2274 1,2146 1,2302 1,2241 1,2180 1,2085 1,2336 1,2397 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi 

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

GBP/USD 1,2467 1,2494 1,2395 1,2407 1,2905 -0,1% -0,4% 0,8% 
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USD/JPY 
 
Kısa vadede 113,000 desteğinde tutunma görülebilir.… 

Dün akşamki Fed toplantısı ardından doların küresel para birimleri karşısında değer kaybetmesiyle paritede 

aşağı yönde eğilim arttı. Dünkü işlemlerde 113,179-114,884 bandında hareket eden parite yeni günde ise 

113,000 desteği üzerinde hareket etmektedir. Kısa vadede 5 günlük AO 113,904 altında kalınması halinde 

aşağı yönde hareketlilik 113,000 ve 112,300 destek seviyeleri hedefli devam edilebilir. Yukarı yönde ise 

113,900 ve 114,500 üzerine olası hareketlerde 115,000 önemli direnç noktasını oluşturmaktadır.  

  

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

USD/JPY 113,43 113,18 114,88 113,83 112,78 112,13 114,48 115,54 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi 

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

USD/JPY 112,66 113,00 114,52 111,92 107,71 0,00 -0,01 -0,04 
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XAU/USD 

 

Fed sonrasında altının ons fiyatı 1227 dolara kadar yükseldi… 

Fed’in 2017 yılında faiz artışında 3 olan öngörüsünü değiştirmemesi sonrasında altının ons fiyatında 

toparlanma görüyoruz. Önceki gün 1197 dolara kadar gerileyen altının ons fiyatında dün 1222 dolar test 

edilirken bu sabah da devam eden tepki ile 1227 dolara doğru yükseliş yaşandığını görüyoruz. Bu sabah 

itibariyle 5 günlük ortalamaya denk gelen 1210 doların üzerinde kalması halinde kısa vadeli teknik görünüm 

pozitif olarak değerlendirilmeye devam edilebilir. Son durum itibariyle 22 günlük ortalama olan 1230 

seviyesini takip ediyoruz. Buradaki direncini kırması halinde geçtiğimiz haftalarda test edilen 1245 ardından 

1260’a doğru yükseliş mümkün. Altının ons fiyatında ise 1200-1197 aralığı önemli destek olarak izlenebilir.  

 

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

XAU/USD 1220 1198 1222 1213 1204 1189 1229 1238 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO)    

 5 22 50 100 200    
XAU/USD 1210 1230 1218 1208 1261    
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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. 

 


