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PİYASALARDA SON DURUM 

Küresel piyasalarda toparlanma çabaları sürüyor. Son dönemde Avrupa’da yaşanan siyasi gelişmelerin yanı 

sıra Trump’ın politikalarına dair belirsizlik piyasalardaki risk iştahının hız kesmesine yol açtı. Dün Avrupa 

borsalarında toparlanma çabaları görülürken, Wall Street endeksleri yeni sağlık tasarısı endişeleriyle yönünü 

tekrar aşağıya çevirdi. 

ABD tarafından merakla beklenen yeni sağlık yasa tasarısının oylaması ise yasanın geçmeyeceği 

endişeleriyle ertelendi. Trump’ın ikna turlarında başarısız olduğu basına yansıyanlar arasında.  Trump’ın 

Cumhuriyetçi milletvekillerini teker teker telefonla destek için aradığını hatırlatalım. Trump ikna turlarına 

devam edecektir.  

Haftanın son işlem gününe piyasalar pozitif seyirle başlıyor. Yenin dolar karşısında değer kaybıyla 

11’in üzerine çıkan USD/JPY Nikkei endeksinde alımları öne çıkarırken (Nikkei %0,93), Shanghai endeksi 

%0,20 primli. Dün satış ağırlıklı kapanışın ardından ABD vadelileri de bu sabah %0,28 değer kazanıyor. 

Dolardaki hafif güçlenmenin ardından bu sabah gelişen ülke kurlarıyla birlikte TL’de dolar karşısında değer 

kaybediyor. An itibariyle USD/TL’de işlemler hafif yükselişle 3,6370 seviyesinde.   

Tüketici güveni Mart ayında yükseldi. Şubat ayında 65,7’ye gerileyen tüketici güveni Mart ayında 67,8’e 

yükseldi. Mart ayında tasarruf etme ihtimalinin düşmesine karşın, genel ekonomik durum beklentisi başta 

olmak üzere diğer endekslerde yaşana yükseliş sayesinde tüketici güveni Mart ayında bir önceki aya göre 

%3,2 artış gösterdi. Reel kesim güven endeksinde Ocak ve Şubat aylarında yaşanan güçlü çıkışın ardından 

tüketici güveninde de yönün yukarı dönmesi ilk çeyrek büyüme beklentileri açısından pozitif bir unsur.  

Günün ajandası... İçeride veri akışının olmadığı haftanın son işlem gününde dışarıda Almanya, Euro 

bölgesi ve ABD’den Mart ayı PMI verilerinin yanı sıra ABD Şubat ayı dayanıklı mal siparişleri açıklanacak. 

Dün Yellen konuşmasında para politikasına değinmemişti. Bugün FOMC’de oy hakkına sahip iki 

üyenin konuşması var. Chicago Fed Başkanı Evans saat 15:00’da, New York Fed Başkanı Dudley ise 

17:00’da açıklamalarda bulunacak.  

Ekonomik Veri Takvimi  

      Beklenti Önceki 

24 Mart 2017, Cuma 

11:30 Almanya İmalat PMI (Mart) 56,5 56,8 

11:30 Almanya Hizmet PMI (Mart) 54,5 54,4 

12:00 Euro Bölgesi İmalat PMI (Mart) 55,2 55,4 

12:00 Euro Bölgesi Hizmet PMI (Mart) 55,2 55,5 

16:30 ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Şubat) 1,30% 2,00% 

16:30 ABD Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Şubat) 0,30% -0,40% 

16:45 ABD İmalat PMI (Mart) 54,5 54,2 
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EUR/USD 
 

1,07 önemli trend desteği konumunda… 

Trump'ın yeni sağlık yasa tasarısının oylaması bugüne ertelendi. Oylama öncesinde bu sabah parite 1,0767 

seviyesinde  hafif eksi yönde hareket etmektedir. Fed Başkanı Yellen dünkü konuşmasının para politikası 

dışında olduğu için paritede etki yaratmadı. ABD’de dün açıklanan verilerden yeni konut satışları %6,1 

artışla Şubat'ta 7 ayın zirvesine çıkarak olumlu bir görünüm çizdi. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları ise 

olumsuz hava koşulları nedeniyle 258 bin ile 7 haftanın zirvesine çıktı. ABD veri gündeminde bugün Şubat 

ayı Dayanıklı Mal Siparişleri (beklenti %1,3) ve Mart ayı İmalat PMI (54,5) verileri izlenecek. Bu iki verinin 

beklentiler üzerinde gelmesi dolar tarafında pozitif etki yaratabilir. Avrupa tarafında ise Euro Bölgesi ve 

Almanya imalat PMI verileri öne çıkmaktadır. Son üç işlem gününde uzun vadeli alçalan trendin üzerinde 

hareket eden parite dünkü işlemlerde 1,0768-1,0806 bandında hareket ettikten sonda sabah saatlerinde 

zayıf görünümlü hareket etmektedir. Paritede son üç günlük işlemlerde 200 günlük AO (1,0760)nın ve uzun 

vadeli alçalan trend desteğinin yaklaştığı 1,0750 üzerinde kalınması teknik olarak yükselişin devam etmesi 

için önemli. Kısacası 1,0760 ve 1,0700 önemli destekler üzerinde, paritede 1,08 ilk direnç olmak üzere 

1,0835 -1,0870 dirençleri hedeflenebilir. 

 

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

EUR/USD 1,0785 1,0768 1,0806 1,0786 1,0767 1,0749 1,0804 1,0824 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi 

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

EUR/USD 1,0779 1,0651 1,0665 1,0634 1,0884 -0,20 0,2% 2,2% 
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USD/TRY  
 

3,63 üzerinde, 3,65-3,68 dirençleri gündemde olabilir… 

ABD Temsilciler Meclisi’nde Trump’ın sağlık yasası oylamasının dün ertelenmesinin ardından bu sabah dolar 

endeksi 99,972 seviyesinde hafif artı yönde fiyatlanıyor. ABD veri gündeminde bugün Şubat ayı Dayanıklı 

Mal Siparişleri ve Mart ayı İmalat PMI verileri izlenecek. Avrupa tarafında ise Euro Bölgesi ve Almanya 

imalat PMI verileri öne çıkmaktadır. Dolar/TL paritesi dünkü işlemlerde 3,6084-3,6403 aralığında hareket 

ettikten sonra günü 3,6347 seviyesinden tamamladı. Gün içinde 3,60 desteğine doğru tepki alışlarının 

geldiğini izlediğimiz kurda hareket bandı oldukça daraldı. Bu sabah dolar/TL paritesinde hafif artı yönde 

3,6380 seviyesinde hareket edilmektedir. Orta vadeli teknik göstergesi MACD sıfır çizgisi yakınlarında son 

beş gündür satım konumunda bulunmaktadır. Kurda 9 Mart günü 3,7868’in görülmesi ile başlayan kısa 

vadeli alçalan trend seviyesi 3,63 teknik yönde önemli. Bu seviye üzerine kuvvet kazanılması halinde 3,65 

ve 3,68 hedefleri gündeme gelebilir ve kısa vadeli yön yukarı dönebilir. Diğer taraftan son bir haftalık 

işlemlerde 3,60 desteğinin çalışması ve bu seviyede tutunum olması da bu desteği teknik yönde önemli 

hale getirmiş durumda. Genel görüşümüz 3,60 desteği altında hareket başlamadığı sürece 3,63, 3,65 ve 

3,68 dirençlerinin test edilebiceği yönündedir.  

 

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

USD/TL 3,6235 3,6125 3,6255 3,6205 3,6155 3,6075 3,6285 3,6335 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

USD/TL 3,6235 3,6125 3,6255 1,2088 2,4177 1,2119 2,4147 1,2058 
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EUR/TRY 
 
3,8790-3,9350 aralığını takip etmeye devam ediyoruz… 

EUR/USD paritesinde devam eden hafif satıcılı seyre paralel olarak EURTRY’de 3,9350 seviyesi aşılamıyor. 

3,9350 seviyesi ilk direnç olmaya devam ederken 3,8790 seviyesi ise son bir haftalık sürede korunan önemli 

destek seviyesi. 3,9350’nin yukarı kırılmadığı durumlarda 3,8790 desteğinin aşağı doğru kırılma ihtimalinin 

artması beklenebilir. Aşağı kırılması durumunda 3,85’e doğru geri çekilme mümkün. ABD Temsilciler 

Meclisi’nde bugüne ertelenen sağlık yasası oylaması paritelerin seyri için belirleyici olacak. Yasanın geçip 

geçmeyeceği, dolar endeksi, EUR/USD paritesi ve diğer pariteler açısından kritik öneme sahip. Trump için 

önemli bir sınav olarak görülen oylamanın kabul edilmemesi durumunda piyasalarda önemli dalgalanmalar 

görülebilir.  

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

EUR/TL 3,9065 3,8975 3,9085 3,9042 3,8998 3,8932 3,9108 3,9152 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi (%) 

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

EUR/TL 3,9053 3,8994 3,9558 3,8167 3,5719 0,0% -1,0% 5,5% 
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GBP/USD 
 
1,24 - 1,25 bandı dışındaki hareketler yönde belirleyici olabilir… 

ABD'de Temsilciler Meclisi tarafından yapılacak sağlık hizmetleri tasarısı oylamasının bugüne ertelendi. Bu 

sabah paritede eksi yönde hareket edildiğini izlemekteyiz. Dün İngilterede perakende satışlar Şubat'ta aylık 

bazda %0,4 olan beklentinin üzerinde %1,4 artması da dün GBP tarafında pozitif fiyatlandı. ABD veri 

gündeminde bugün Şubat ayı Dayanıklı Mal Siparişleri ve Mart ayı İmalat PMI verileri izlenecek. Fed 

yetkililerinden gelecek açıklamalarda takip edilecek. Dünkü işlemlerde 1,24632-1,25310 bandında hareket 

eden parite 1,25 seviyesi teknik yönde önemini korumaktadır. Son bir haftadır MACD göstergesi alım 

konumunda olan paritede 50 ve 100 günlük AO ‘nın yaklaştığı 1,24 üzerinde hareketin başlaması orta vadeli 

teknik görünüm açısından olumlu. Paritede 1,24 üzerinde kalınması teknik yönde önem arz etmekte, bu 

seviye üzerinde 1,2550 ve 1,26 dirençleri gündemde olabilir.  
 

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

GBP/USD 1,2522 1,2463 1,2531 1,2505 1,2480 1,2438 1,2548 1,2573 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi 

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

GBP/USD 1,2465 1,2337 1,2411 1,2415 1,2714 -0,3% 0,7% 1,2% 
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USD/JPY 
110,950 (200 günlük AO) orta vadeli teknik yönde belirleyici… 

Trump'ın sağlık yasasının ilişkin belirsizliklerin devam etmesi paritede aşağı yönde hareketi artırdı. Dünkü 

işlemlerde 110,630-111,591 bandında hareket eden paritede bugün tepki hareketleri görülmektedir. 

Paritede kısa vadeli görünüm açısından izlediğimiz 5 günlük AO dün itibariyle 111,500 seviyesine gerilerken, 

olası tepkilerde bu seviye teknik yönde önemli olabilir. Sonraki önemli direnç olarak ise  112,000, 112,500 

ve 113,000 seviyeleri izlenebilir. Son dört aylık destek noktası olan 111,600 altında  kalınması halinde 

110,500 ve 110,000 destekleri gündeme gelebilir.  

 

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

USD/JPY 110,93 110,63 111,59 111,05 110,51 110,09 111,47 112,01 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi 

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

USD/JPY 111,54 113,20 113,34 113,59 108,21 0,00 -0,01 -0,05 
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XAU/USD 

1240-1250 bandını takip ediyoruz… 

ABD'de Temsilciler Meclisi tarafından yapılacak sağlık hizmetleri tasarısının bugüne ertelenmesi ile dolar 

endeksinin bu sabah dar bantta hareketini sürdürdüğünü izlemekteyiz. Yasanın Meclis’ten geçmesi 

durumunda dolar endeksinde güçlenme görülebilir. Bu sabah 1243 seviyesinde olan değerli madende eksi 

yönde hareket edildiğini izlemekteyiz. ABD veri gündeminde bugün Şubat ayı Dayanıklı Mal Siparişleri ve 

Mart ayı İmalat PMI verileri izlenecek. Ayrıca öğleden sonra Fed yetkililerinden gelecek açıklamalarda takip 

edilecek. Son üç işlem gününde 1250 seviyesinin direnç olarak çalıştığı paritede 5 günlük AO’nın 1243 

altında 1235 ve 1231 destek olarak izlenebilir. 200 günlük 1231 orta vadeli yükselişin devam etmesi için 

önemli. Yukarı yönde 1250 direncinin kırılması halinde ise 1263 ve 1275 önemli dirençleri gündeme gelebilir. 

Altının ons fiyatında aşağı yönde ise 1235, 1230 ve 1215 önemli destekler olarak izlenebilir.  

 

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

XAU/USD 1245 1243 1253 1247 1241 1237 1251 1257 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO)    

 5 22 50 100 200    
XAU/USD 1243 1230 1224 1206 1260    
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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. 

 

 

  



 

 

Ana sayfaya dönmek için tıklayınız 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


