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PİYASALARDA SON DURUM 

20 Mart Pazartesi Japon Piyasaları Bahar Gündönümü nedeniyle kapalı.  

23 Mart Perşembe Türkiye Tüketici Güven Endeksi (Mart) 

 Fed Başkanı Yellen’ın Konuşması 

24 Mart Cuma Almanya, Euro Bölgesi ve ABD Hizmet ve İmalat PMI Verileri 

Dört önemli merkez bankası faiz kararı ve 1 seçim ile oldukça yoğun bir haftayı geride bıraktık. Fed’den 

beklenen 25 bp’lik faiz artışı gelirken, 2017 yılı için 3 faiz artışı öngörüsünün korunması küresel piyasalarda 

risk iştahının artmasına sebep oldu. ABD 10 yıllıkları 3 ayın zirvesi olan 2,63’den 2,50’li seviyelere 

gerilerken, 1.200 doların altını zorlayan altının onsu 1.230 doları aştı. TCMB’nin sıkı duruşunu artırmak 

adına geç likidite penceresinde yaptığı 75 bp’lik artış ise TL varlıklarda alımları daha da kuvvetlendirdi. 

BIST100 endeksi haftalık bazda %1 değer kazandı.  USD/TL 3,60 seviyesine kadar gevşerken Cuma günü 

piyasa kapanışı sonrasında 2016 yılı Eylül ayında Türkiye'nin kredi notunu "yatırım yapılabilir " seviyenin 

altına indiren Moody’s’in Cuma günü sürpriz bir kararla “ülkenin kurumsal gücünde uzun süredir 

devam eden erozyon” gerekçesiyle durağan olan görünümü negatife çekmesiyle USD/TL haftayı 

3,6368’den tamamladı. An itibariyle kurda işlemler 3,6290'dan geçmekte. Moody’s’in kararının endekse 

etkisinin sınırlı kalacağını düşünmekle birlikte, yeni haftaya küresel piyasaların zayıf risk iştahı ile başladığını 

görüyoruz.  Japon piyasalarının kapalı olduğu günde Shanghai endeksi  %0,04 ekside. Cuma günkü 

satış ağırlıklı seyrin ardından ABD vadelilerinde işlemler %0,10 ekside.  

İçeride veri akışının zayıf olduğu yeni haftada siyasi gelişmeler öne çıkıyor. Referanduma az zaman kala 

Almanya ile başlayan sonrasında Hollanda ve Fransa’ya kadar uzanan siyasi gerginlik piyasaların odağında 

olmaya devam edecek. Şimdilik ekonomik tarafa yansıyan bir gerilimin olmaması pozitif. İleriki dönemlerde 

siyasilerden gelen açıklamalar önemle takip edilecek. Makro ekonomik ajandada yurtiçinde Perşembe günü 

Mart ayı tüketici güveni dışında yurt içinde önemli veri akışı bulunmazken, dışarıda ABD konut verileri; 

Almanya, Euro Bölgesi ile ABD PMI verileri ve Fed Başkanı Yellen’ın yine Perşembe günü yapacağı konuşma 

ve Fed başkanlarından gelen açıklamalar dışında önemli bir veri akışı bulunmuyor. 

Ajandanın zayıf olduğu yeni haftada BIST’te beklenti aralığımız 89.000-91.000 iken USD/TL’de 3,60-

3,68, gösterge tahvilde %11,00-11,60 bandında hareket bekliyoruz.  

 

Ekonomik Veri Takvimi  
 

      Beklenti Önceki 

20 Mart 2017, Pazartesi 

10:00 Almanya ÜFE (Aylık) (Şubat) 0,30% 0,70% 

10:00 Almanya ÜFE (Yıllık) (Şubat) 3,20% 2,40% 

          

Japon piyasaları Bahar Gündönümü nedeniyle kapalı olacak. 
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EUR/USD 
 

1,07 üzerinde yukarı hareketlilik devam edebilir… 

 

Küresel piyasalarda Merkez Bankaları kararlarının ve veri gündemin yoğun olduğu bir hafta geride bırakıldı. 

Fed toplantısından bu yıl için faiz artışı sayısında değişiklik olmaması ve Hollanda seçimlerinden merkez 

partilerin çıkması ile paritede yukarı yönde hareketlilik arttı. Geçtiğimiz hafta son altı haftalık hareket bandı 

olan 1,05- 1,07 üzerinde hareketlilik başladı. Fed Başkanı Yellen’ın Perşembe günü yapacağı konuşma ve 

Fed başkanlarından gelen açıklamalar yeni haftada paritenin yönünde etkili olabilir. Haftalık veri akışında 

ise ABD tarafında Yeni Konut Satışları, Şubat ayı Dayanıklı Mal Siparişleri ve Mart ayı İmalat PMI takip 

edilecek. Avrupa’da ise Almanya ve İngiltere’de Şubat TÜFE, İngiltere Şubat Perakende Satışlar, Euro 

Bölgesi Tüketici Güveni ile İmalat PMI verileri haftanın önemli veriler arasında bulunmaktadır. Geçen haftaki 

işlemlerde 1,0600-1,0783 bandında hareket eden parite haftayı pozitif görünümlü tamamladı. Paritede  

haftalık bazda 5 haftalık AO 1,0669 seviyesini izleyeceğiz. Bu seviye üzerinde kalınması halinde 1,07 

desteğe dönüşebilir ve yukarı yönde 1,08 ilk önemli direnç olmak üzere, 200 günlük AO direnci 1,0842 

hedeflenebilir. Aşağı yönde ise 1,07 ilk destek olmak üzere 100 günlük AO 1,0655 ve 1,06 önemli destekler 

olalar izlenebilir. 

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

EUR/USD 1,0739 1,0728 1,0783 1,0750 1,0717 1,0695 1,0772 1,0805 

         

 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  
 

Kısa vadeli yönde 3,60-3,65 dışındaki hareketler belirleyici olabilir… 

Hafta genelinde aşağı yönde hareket eden dolar /TL paritesi, Cuma gecesi Moody's’in Türkiye'nin kredi notu 

görünümünü durağandan negatife çekme kararı ardından bu sabah 3,6265 seviyesinde bulunmaktadır. 

Geçtiğimiz hafta ise Fed’in ve TCMB’nin Mart ayı toplantıları ardından TL varlıklar pozitif fiyatlanmıştı. Veri 

gündeminin sakin olduğu günde ABD tarafında Michigan Tüketici Güveni Endeksi takip edilecek. Bu hafta  

ABD tarafında Yeni Konut Satışları, Şubat ayı Dayanıklı Mal Siparişleri ve Mart ayı İmalat PMI takip edilecek 

Dolar/TL paritesi geçtiğimiz haftaki işlemlerde 3,6000-3,7623 aralığında hareket ettikten sonra haftayı 

3,6244 seviyesinden tamamladı. Geçtiğimiz hafta hareket bandının oldukça genişlediği kurda kısa vadeli 

yönde izlediğimiz 5 günlük AO’nın (3,6588) ve 22 günlük AO’yı (3,6847) aşağı yönde kesmesi ile teknik 

yön negatife döndü. Diğer taraftan kısa vadeli göstergeler ve MACD negatif yönde harekete başladı.  Haftalık 

bazda izlediğimiz 5 haftalık AO noktası olan 3,6650 altında negatif görünümün devam etmesi beklenebilir. 

Bu seviye altında kalınması halinde 3,60 desteği altına geri çekilmeler sözkonusu olabilir. Aşağı yönde 3,58 

ve 3,55 destekleri gündeme gelebilir. Yukarı yönde 3,65-3,6650 direnç bölgesinin geçilmesi durumunda ise 

haftalık bazda 3,70 önemli direnç olarak izlenebilir.  

 

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

USD/TL 3,6195 3,6045 3,6275 3,6172 3,6068 3,5942 3,6298 3,6402 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

USD/TL 3,6195 3,6045 3,6275 1,2079 2,4158 1,2120 2,4116 1,2037 

 

 



 

 

Ana sayfaya dönmek için tıklayınız 

EUR/TRY 
 
3,93 (50 günlük AO) önemli direnç noktasını oluşturmakta… 

Geçtiğimiz hafta 3,8775-4,0172 aralığında negatif yönde hareket eden parite, yeni günde 3,9044 

seviyesinde hafif eksi yönde hareket etmektedir. Cuma gecesi Moody's’in Türkiye'nin kredi notu 

görünümünü durağandan negatife çekme kararının ardından, bu sabahki işlemlerde yukarı yönde etkinin 

sınırlı olduğunu izlemekteyiz. Paritede 50 günlük AO 3,93’ün geçilmesi halinde 3,95 ve 3,98 dirençleri 

gündeme gelebilir. Aşağı yönde is 3,8750 ve 3,85 önemli destek noktalarını oluşturmaktadır.  

 

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

EUR/TL 3,8895 3,8765 3,9075 3,8912 3,8748 3,8602 3,9058 3,9222 

         

 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 
 
1,24 üzerinde kısa vadeli teknik yön yukarı… 

Geçtiğimiz hafta Fed kararları ile dolar tarafında artan negatif fiyatlamalar paritede yukarı yönde tepki 

hareketlerini getirdi. Bugün yukarı yönde fiyatlamaların zayıfladığını izlemekteyiz. Önümüzdeki günlerde, 

Brexit ile ilgili veri akışları paritenin yönünde etkili olabilir. Bu hafta ABD tarafında Yeni Konut Satışları, 

Şubat ayı Dayanıklı Mal Siparişleri ve Mart ayı İmalat PMI takip edilecek. Geçen haftaki işlemlerde 1,21095-

1,24049 bandında hareket eden parite haftanın ikinci yarısında yönünü yukarı çevirdi. Paritede 5 günlük 

AO’nın (1,23206) ve 22 günlük AO (1,22895) üzerine yükselmesi kısa vadeli teknik yönün yukarıya 

dönebileceğine işaret etmektedir. Diğer taraftan 50 günlük AO (1,23739) üzerinde hareketin devam etmesi 

halinde 1,24 direnci üzerine yerleşme olabilir. Paritede 1,24 üzerinde 100 günlük AO direnci 1,24335, 

1,2470 ve 1,25 dirençleri gündeme gelebilir. Aşağı yönde 1,23 ve 1,22 önemli destekler olarak izlenebilir. 
 

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

GBP/USD 1,2395 1,2324 1,2405 1,2375 1,2345 1,2294 1,2425 1,2455 

         

 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% 

  

 



 

 

Ana sayfaya dönmek için tıklayınız 

USD/JPY 
 
Kısa vadede 113,00 desteğinde tutunma görülebilir… 

Geçtiğimiz hafta Fed toplantısı sonrasında paritede aşağı yönde fiyatlamaların arttığını izledik. Haftalık 

bazda 112,566-115,194 bandında hareket eden parite haftayı 50 günlük AO seviyesi olan 113,576 altında 

tamamladı. Kısa vadede bu seviye altında kalınması halinde aşağı yönde hareketlilik 112,500 ve 112,000 

desteklerine doğru devam edebilir. Kısa vadeli yönün yukarı dönmesi için ilk etapta  5 günlük AO seviyesinin 

denk geldiği 113.048 üzerinde hareketin başlaması ve ardından 113.500 direncinin geçilmesi 

gerekmektedir. Sonraki önemli direnç olarak ise 113,900 izlenebilir.   

  

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

USD/JPY 112,71 112,57 113,50 112,93 112,35 111,99 113,29 113,86 

         

 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 

1231 üzerinde, 1240 ve 1250 hedef dirençler… 

Değerli maden geçtiğimiz hafta Fed toplantısı ardından doların güç kaybetmesi ile yukarı yönde hareketini 

artırdı. Fed Başkanı Yellen’ın Perşembe günü yapacağı konuşma ve Fed başkanlarından gelen açıklamalar 

yeni haftada değerli madenin yönünde etkili olabilir. ABD tarafında Yeni Konut Satışları, Şubat ayı Dayanıklı 

Mal Siparişleri ve Mart ayı İmalat PMI takip edilecek. Haftayı 22 ve 50 günlük AO’larının yaklaştığı 1224 

üzerinde tamamlaması teknik olarak pozitif. Bu sabah değerli madende pozitif fiyatlamaların 1230 üzerine 

taşındığını izlemekteyiz. Geçtiğimiz haftanın son iki işlem gününde kısa vadeli alçalan trendinin üzerinde 

harekete başlayan değerli madende bu hafta 200 günlük AO’nın üzerinde kalınması halinde teknik olarak 

yükseliş 1240 ve 1250 dirençleri hedefli devam edebilir. Altının ons fiyatında aşağı yönde ise 1215 ve 1200 

önemli destekler olarak izlenebilir.  

 

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

XAU/USD 1229 1224 1232 1228 1225 1220 1233 1236 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO)    

 5 22 50 100 200    
XAU/USD 1222 1229 1220 1207 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. 

 


