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PİYASALARDA SON DURUM 

ABD’de iptal edilen yeni sağlık yasa tasarısı oylamasının ardından Trump’ın icraatlerine ilişkin endişelerin 

etkisiyle küresel piyasalarda haftanın ilk işlem gününde riskten kaçış devam etti. Güvenli liman algısıyla 

altına ve yene talep ön plana çıkarken, Trump belirsizliğinin etkisiyle dolar güç kaybetmeye devam etmekte. 

Dün altının onsu %1’in üzerinden değer kazanarak 1261 dolar seviyesini test ederken, dolar endeksi 99 

seviyesinin de altına geriledi. Bu sabah altının ons fiyatı 1254 dolarda.  

Bu sabah Asya piyasalarında karışık seyir var. Nikkei %1,00 primli iken Shanghai %0,40 ekside işlem 

görürken ABD vadelilerinde %0,20’lik prim var. 

Riskten kaçışın tetiklenmesiyle küresel hisse senedi piyasalarında da satış ön plandaydı ki BIST100 endeksi 

%0,76 kayıpla 89.695 seviyesinden ilk işlem gününü tamamladı. Dolardaki güç kaybıyla dün 3,5854’e kadar 

gerileyen ve kapanışı 3,6164’den yapan USD/TL’de an itibariyle işlemler 3,62’den geçmekte.  

Reel kesim güven endeksi yükselişini sürdürüyor... Reel kesim güven endeksi Mart ayında bir önceki 

aya göre 2,8 puan artarak 108,1 seviyesine yükseldi. Buna karşılık mevsimselliğe göre düzeltilmiş endeksler 

1Ç17 ortalamasının 4Ç16 ortalamasının gerisinde kaldığını gösterirken talepteki zayıflığın da devamın işaret 

ediyor.  Gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı ve üretim hacmi;  son üç aydaki toplam sipariş miktarı, 

sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut toplam sipariş miktarı, genel gidişat ve mamul mal stoku miktarı 

endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler 

endeksi azalış yönünde etkiledi. Şubat ayında iyi bir sıçrama gösteren reel kesim güveninin Mart ayında da 

yükselişini sürdürmesini ilk çeyrek büyümesi açısından pozitif bir sinyal olarak değerlendiriyoruz. 

Günün ajandası... Yurtiçinde önemli veri akışının bulunmadığı günde, saat 17:00’da  ABD’den CB tüketici 

güveni ve Richmond Fed imalat endeksi açıklanacak. Ayrıca TSİ 19:50’de Fed Başkanı Yellen’ın, 20:00'da 

FOMC Üyesi Kaplan'ın ve 23:30’da Fed Guvernörü Powell’in konuşması bulunuyor. Bir konferansta konuşma 

yapacak olan Yellen’ın para politikasına değinme ihtimali bulunuyor.  

 

Ekonomik Veri Takvimi  

 
      Beklenti Önceki 

28 Mart 2017, Salı 

17:00   ABD Conference Board Tüketici Güveni (Mart) 113 114,8 

17:00   ABD Richmond İmalat Endeksi (Mart) 14 17 

          
TSİ 19:50’de Fed Başkanı Yellen’ın, 20:00'da FOMC Üyesi Kaplan'ın ve 23:30’da Fed Guvernörü Powell’in  

konuşması bulunuyor. 
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EUR/USD 
 

1,0840-1,0800 destek bölgesi üzerinde yukarı hareketlilik devam edebilir… 

Küresel piyasalarda doların değer kaybetmesinin yanısıra, Euro Bölgesi’nde iyi gelen ekonomik veriler 

paritenin yukarı yönde hareketine destek vermektedir. Paritede yeni günde hafif eksi yönde hareketlilik 

görülmektedir.  Bugün ABD’de Dallas Fed İmalat İşletme Endeksi izlenecek. Haftanın geri kalanında ise ABD 

tarafında Mart ayı Conference Board Tüketici Güveni, Şubat Bekleyen Konut Satışları, GSYIH (4. Çeyrek), 

Kişisel gelirler öne çıkmaktadır. Paritede uzun vadeli alçalan trendin üzerinde dün yükseliş ivmesi arttı. 

Dünkü işlemlerde 1,0808-1,0905 bandında hareket eden parite 1,08 üzerinde  güç kazanılması ile pozitif 

görünümünü artırdı. Paritede geçen hafta 200 günlük AO ve uzun vadeli alçalan trend desteğinin yaklaştığı 

1,0760 geçilmesi ile artan pozitif görünümün 1,08 üzerine taşınması ile orta vadeli görünümde toparlanma 

devam edebilir. Kısa vadede 5 günlük AO’sının da bulunduğu 1,0840-1,08 bölgesi üzerinde yukarı yönde 

hareketlilik devam edebilir. Paritede bu bölge üzerinde yukarı yönde 1,09-1,0950 dirençleri hedeflenebilir. 

 

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

EUR/USD 1,0865 1,0808 1,0905 1,0860 1,0814 1,0762 1,0911 1,0957 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi 

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

EUR/USD 1,0823 1,0680 1,0674 1,0631 1,0880 0,01 0,5% 3,2% 
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USD/TRY  
 

3,60-3,65 bandındaki hareketin sürdüğü kurda yön arayışı devam ediyor… 

Doların küresel para birimleri karşısında değer kaybının artması ile dün Dolar/TL’de en düşük 3,5855 

seviyesi test edildi. Bu sabah dolar endeksi yatay yönde, dolar/TL’de ise hafif eksi yönde hareket 

görülmektedir. Bugün TSİ 20:00'da FOMC Üyesi Kaplan'ın konuşması takip edilecek. Veri gündeminde ise 

ABD’de Dallas Fed İmalat İşletme Endeksi bulunuyor. Haftanın öne çıkan verileri arasında ise ABD’de GSYIH 

(4. Çeyrek) ve Kişisel gelirler bulunuyor. Yurt içinde ise Cuma günü 4.çeyrek büyüme verisi ve dış ticaret 

verileri izlenecek. Dolar/TL paritesi dünkü işlemlerde 3,5885-3,6254 aralığında hareket ettikten sonra günü 

3,6176 seviyesinden tamamladı. Kurda son üç haftalık alçalan trend direnci ve 5 günlük AO’nın da yaklaştığı 

3,62 üzerine olası yükselişlerde 3,65 ve 3,68 yeniden gündeme gelebilir. Kurda önemli destek konumunda 

bulunan 3,60 desteğinin dünkü işlemlerde çalıştığını ve kısa vadeli direnç konumunda olan 3,63 direncine 

yönelim olduğunu izledik.  Bu direnç üzerinde ise 3,65 önemli konumdadır.  

 

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

USD/TL 3,6215 3,5935 3,6215 3,6122 3,6028 3,5842 3,6308 3,6402 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

USD/TL 3,6215 3,5935 3,6215 1,2098 2,4195 1,2176 2,4117 1,2020 
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EUR/TRY 
 
3,92 üzerinde 3,95 gündemde... 

Küresel piyasalarda Euro’nun güç kazanması kurun yukarı yönde hareket etmesinde etkili olmaktadır. 

Dünkü işlemlerde 3,8946-3,9472 bandında hareket edildiğini izledik. Dün 5 ve 22 günlük AO’larının 

yaklaştığı 3,92 üzerinde hareketin başlaması ile yukarı yönde kısa vadeli hareketlilik arttı. Bu sabah kur 

3,92 üzerinde yatay yönde hareket etmektedir. Kısa vadeli yukarı yönde hareketlerde önemli dirençler 

olarak 3,93 ve 3,95 izlenebilir. Aşağı yönde ise 3,90 önemli destek konumundadır. Bu seviye altında ise 

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 3,9400 3,9035 3,9415 3,9283 3,9152 3,8903 3,9532 3,9663 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi (%) 

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

EUR/TL 3,9105 3,9105 3,9514 3,8252 3,5780 0,0% 0,1% 5,7% 
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GBP/USD 
 
Son dört aylık direnç noktası 1,27 önemli konumda… 

ABD’de Trump’ın sağlık yasası oylamasının geri çekilmesi paritede dün yükseliş ivmesini artırdı. Lizbon 

Anlaşması'nın 50. maddesi yarın işletilmeye başlatılmasının ardından başlayacak müzakere süreciyle 

İngiltere’nin iki yıl içinde AB'den ayrılma süreci başlayacak. ABD’de Mart ayı Conference Board Tüketici 

Güveni ile Richmond İmalat Endeksi takip edilecek. ABD’de haftanın ikinci yarısında açıklanacak olan  GSYIH 

(4. Çeyrek) ve Kişisel gelirler öne çıkmaktadır. Dünkü işlemlerde 1,24800-1,26154 bandında hareket eden 

parite 1,25 üzerinde güç kazanarak 1,26 üzerini test etti. Paritede geçtiğimiz hafta  50 ve 100 günlük AO 

‘nın yaklaştığı 1,24 üzerinde hareketin başlamasının ardından dünkü işlemlerde 200 günlük AO seviyesi 

1,25 üzerine yerleşme olması orta vadeli teknik görünüm açısından olumlu. Genel görüşümüz 1,25 üzerinde 

1,27 direncinin hedeflenebileceği yönündedir. Bu sabah parite 1,25448 seviyesinde hafif eksi görünümlü 

hareket edilmektedir.   
 

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

GBP/USD 1,2566 1,2480 1,2615 1,2554 1,2492 1,2418 1,2627 1,2689 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi 

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

GBP/USD 1,2523 1,2343 1,2425 1,2418 1,2693 0,0% 0,7% 2,0% 
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USD/JPY 
111,600 altında görünüm negatif… 

ABD Başkan Trump’ın çoğunluk sağlanamadığı için sağlık reformu tasarısını geri çekmesi ile değer kaybeden 

dolar endeksi bu sabah hafif artı yönde hareket etmektedir. Bugün ABD’de Mart ayı Conference Board 

Tüketici Güveni ile  Richmond İmalat Endeksi takip edilecek. Haftanın geri kalanında ise GSYIH (4. Çeyrek), 

Kişisel gelirler öne çıkmaktadır. Geçtiğimiz haftaki işlemlerde 110,624-112,900 bandında hareket eden 

paritede yeni haftada aşağı yönde zayıf hareket görülmektedir. Orta vadeli önemli destek noktalarının 

kırıldığı Paritede aşağı yönde hareketlilik devam etmektedir. Kısa vadeli görünüm açısından izlediğimiz 5 

günlük AO 110.860 gerilemiş durumdadır. Diğer taraftan dün 110,000 önemli destek görevi görmüştür.  

Paritede 110,000 altında hareketin başlaması halinde ise 109,000 ve 108,000 gündeme gelebilir. Yukarı 

yönde ise 110,900 ilk direnç olmak üzere 111,600 kısa vadeli teknik yönün yukarı dönmesi için önemli 

direnç konumundadır. 

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

USD/JPY 110,65 110,11 111,05 110,60 110,16 109,67 111,09 111,54 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi 

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

USD/JPY 110,93 113,03 113,22 113,71 108,28 0,00 -0,01 -0,05 
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XAU/USD 

1250 kısa vadeli ilk destek… 

Trump’ın sağlık tasarısının geri çekmesinin ardından yeni haftada bölgesel Fed Başkanlarından gelecek 

açıklamalar takip ediliyor. ABD’de bu hafta Perşembe günü 4.çeyrek büyümesi ve Cuma günü ise Şubat ayı 

kişisel gelir ve harcamalar ile Fed'in de yakından takip ettiği PCE verisi bekleniyor. Bugün ise ABD’de Mart 

ayı Conference Board Tüketici Güveni ile  Richmond İmalat Endeksi takip edilecek. Dünkü işlemlerde 1245-

1259 bandında hareket eden değerli madende gün içinde 1263 direncine doğru yükselişlerde satış baskısı 

altında kalındı. Dün itibariyle 1250’ye yükselen 5 günlük AO’nın üzerinde kalınması halinde 1263 ve 1275 

önemli dirençleri hedeflenmeye devam edilebilir. Altının ons fiyatında 1250 altında 1240, 1235, 1230 önemli 

destekler olarak izlenebilir. Bu sabah 1252 seviyesinde olan değerli madende eksi yönde hareket edildiğini 

izlemekteyiz. 

 

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

XAU/USD 1255 1246 1261 1254 1247 1239 1262 1269 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO)    

 5 22 50 100 200    
XAU/USD 1247 1231 1225 1205 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. 
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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. 

 


