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PİYASALARDA SON DURUM 

TL’de tansiyon yükseliyor. Dün akşam saatlerinde Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan 

Atilla'nın iş adamı Reza Zarrab davası kapsamında New York'ta gözaltına alınmasının ardından TL'de 

yaşanan satışlarla USD/TL 3,6637 seviyesine kadar yükseldi. An itibariyle kurda işlemler düşüşle 

3,6485’den geçiyor. 

Küresel piyasalar ise kayıplarını geri kazanmaya çalışıyor. Riskten kaçısın hızlanmasıyla haftaya kötü 

başlayan küresel piyasalarda ikinci işlem gününde toparlanma çabaları görüldü. Avrupa borsaları kayıplarını 

hafta başındaki kayıplarını geri alırken, Wall Street endeksleri güçlü yükseliş yaşandı.  

Asya piyasalarında yeni günde görünüm zayıf... (Nikkei -%0,08, Shanghai %0,08). Trump’ın 

icraatlarına ilişkin endişelerle geçtiğimiz gün 98,85’e kadar gerileyen dolar endeksi ise sabah itibariyle 99,81 

ile yatay seyrini korurken, ABD vadelileri dünkü güçlü kapanışın ardından %0,10 primli.  

Günün ajandası... Bugün içeride ve Avrupa tarafından önemli bir makroekonomik veri akışı bulunmuyor. 

Günün tek önemli verisi 17:00’da açıklanacak ABD Şubat ayı bekleyen konut satışları verisi olacak. Bölgesel 

Fed başkanlarından açıklamalar ise gelmeye devam ediyor. Fed Başkanı Janet Yellen ve Fed Guvernörü 

Powell, dün gerçekleştirdikleri konuşmalarda para politikasına değinmezken, Fed Başkan Yardımcısı Fischer 

bu yıl iki faiz artışı daha olabileceğini teyit etti. Bugün saat 16:20’de FOMC’de oy hakkı bulunan Chicago 

Fed Başkanı Evans’ın konuşması bulunuyor.  

Öte yandan İngiltere’nin Lizbon Anlaşmasının 50. maddesini yürürlüğe koyması bekleniyor. Thresa May 

Brexit mektubunu imzaladı. Mektubun AB Konseyi Başkanı’na bugün içinde iletilmesi bekleniyor. 

Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle AB ile İngiltere arasında müzakereler başlayacak ve 2 yıl içinde birlikten 

çıkış sağlanacak. 

 

Ekonomik Veri Takvimi  

 
      Beklenti Önceki 

          

29 Mart 2017, Çarşamba 

17:00   ABD Bekleyen Konut Satışları (Aylık) (Şubat) 2,50% -2,80% 

          

TSİ 16:20'de Chicago Fed Başkanı Evans'ın konuşması bulunuyor. 
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EUR/USD 
 

Önemli destekler 1,08 ve 1,0760 seviyelerinde bulunuyor… 

Bir önceki gün Trump politikalarına ilişkin kaygılar ile gerileyen dolar endeksinin dün yükselişe geçmesi ile 

parite aşağı yönde hareket etti. Bu sabah dolar endeksi 99,744 seviyesinde hafif artı yönde bulunmaktadır. 

ABD tarafında ekonomik veriler ve Fed başkanlarından gelen açıklamaların takip edildiği paritede, Fransa’da 

23 Nisan ve 27 Mayıs'ta yapılacak seçimler beklenmektedir. Fransa'nın Euro bölgesi ve eurodan çıkışını 

savunan Le Pen, Euro bölgesinin en önemli siyasi riski teşkil etmesi nedeniyle seçimlere ilişkin anketler 

önemli. Son anketlerde Le Pen'in Mayıs ayında kazanması ihtimalleri azalmış durumdadır. ABD'de dün 

açıklanan tüketici güven endeksi 114 olan beklentinin üzerinde 125,6 olarak açıklanması dolar lehine 

fiyatlamaları artırarak, paritenin aşağı yönde hareket etmesine neden oldu. Bugün ABD’de Şubat ayı 

Bekleyen Konut Satışları izlenecek. Haftanın ikinci yarısında ABD GSYIH (4. Çeyrek) ve Kişisel gelirler takip 

edilecek. Son iki haftadır uzun vadeli alçalan trendin üzerinde hareket eden paritede bir önceki gün 1,0905’i 

test edilmesinin ardından  dün zayıf görünümlü hareket edildi. Dünkü işlemlerde 1,0799-1,0873 bandında 

hareket eden parite şu sıralarda 5 günlük AO 1,0816 altında hareket etmektedir. Paritede ilk destek 1,08 

olmak üzere 200 günlük AO ve uzun vadeli alçalan trend desteğinin yaklaştığı 1,0760 üzerinde orta vadeli 

görünüm pozitif. Bu iki seviye üzerinde 1,0840-1,0870 ve 1,09 dirençleri hedefte olabilir.  

 

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

EUR/USD 1,0810 1,0799 1,0873 1,0827 1,0782 1,0753 1,0855 1,0901 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi 

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

EUR/USD 1,0815 1,0688 1,0677 1,0629 1,0877 0,04 0,2% 2,7% 
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USD/TRY  
 

3,65 üzerinde yukarı hareketlilik artabilir… 
Bu sabah dolar endeksi pozitif yönde, dolar/TL’de ise 3,65 üzerinde yatay yönde hareket görülmektedir. 

Bugün TSİ 16:20'de Chicago Fed Başkanı Evans'ın konuşması  takip edilecek. Veri gündeminde ise bugün 

Şubat ayı Bekleyen Konut Satışları bulunuyor. Dolar/TL paritesi dünkü işlemlerde 3,6067-3,6637 aralığında 

hareket ettikten sonra günü 3,6580 seviyesinden tamamladı. Dün son üç haftalık alçalan trend direncinin 

ve 5 günlük AO’sı 3,64 üzerinde hareketin başlaması ile kısa vadeli yön yukarı döndü. Kurda 22 günlük AO 

noktası 3,66’nın geçilmesi halinde ise 3,68 ve 3,70 dirençleri gündemde. Bu iki seviye üzerinde ise 3,75 

sonraki önemli direnç noktasını oluşturmaktadır. Son iki haftadır teknik olarak sıkışmanın oldukça arttığı 

kurda alçalan trendin yukarı yönde geçilmiş olması nedeniyle kısa vadeli yukarı hareketin 3,70 hedefli 

devam edebileceğini tahmin etmekteyiz. 

 

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

USD/TL 3,6245 3,6135 3,6295 3,6225 3,6155 3,6065 3,6315 3,6385 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

USD/TL 3,6245 3,6135 3,6295 1,2092 2,4184 1,2122 2,4153 1,2061 
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EUR/TRY 
 
3,95 önemli direnç... 

Kurda Euro tarafında pozitif fiyatlamalara bağlı olarak yukarı hareketlilik devam etmektedir. Dünkü 

işlemlerde 3,9192-3,9669 bandında hareket edildiğini izledik. Bir önceki gün 5 ve 22 günlük AO’larının 

yaklaştığı 3,92 üzerinde hareketin başlaması ile artan kısa vadeli hareketlilik dünkü işlemlerde etkisini 

sürdürdü. Bu sabah kur 5 günlük AO’sı 3,9362 üzerinde hafif eksi yönde hareket etmektedir. Kısa vadeli 

yukarı yönde hareketlerde önemli dirençler olarak 3,95 ve 3,98 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 3,9375 3,9215 3,9385 3,9325 3,9265 3,9155 3,9435 3,9495 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi (%) 

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

EUR/TL 3,9169 3,9172 3,9493 3,8294 3,5812 0,0% 0,8% 6,3% 
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GBP/USD 
 
1,24 seviyesini takip ediyoruz… 

ABD tarafında ekonomik verileri ve Fed başkanlarından gelen açıklamaların takip edildiği paritede dün aşağı 

yönde hareket edildi. Bugün Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesi işletilmesi ile müzakere süreciyle 

İngiltere’nin iki yıl içinde AB'den ayrılma süreci başlayacak. Bugün TSİ 16:20'de Chicago Fed Başkanı 

Evans'ın konuşması  takip edilecek. Veri gündeminde ise bugün Şubat ayı Bekleyen Konut Satışları 

bulunuyor. ABD’de haftanın ikinci yarısında açıklanacak olan GSYIH (4. Çeyrek) ve Kişisel gelirler öne 

çıkmaktadır. Dünkü işlemlerde 1,24413-1,25965 bandında hareket eden paritede 1,25 üzerinde kalma 

çabası dün başarılı olamadı. Orta vadeli görünüm açısından izlediğimiz 200 günlük AO seviyesi olan 1,25 

altında ise 50 ve 100 günlük AO ‘nın yaklaştığı 1,24 önemli destek konumundadır. Bu sabah parite 1,24’ün 

hemen altında eksi yönde hareket ettiğini izlemekteyiz. Kısa vadede 1,24’de tutunum olması halinde 1,25 

direnci yeniden hedeflenebilir. 
 

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

GBP/USD 1,2447 1,2441 1,2596 1,2495 1,2393 1,2340 1,2548 1,2650 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi 

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

GBP/USD 1,2484 1,2336 1,2425 1,2417 1,2680 -0,3% -0,6% 0,7% 
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USD/JPY 
111,600 ilk önemli direnç… 

Paritede dün akşam saatlerinde dolar tarafında pozitif fiyatlamaların artması ile kısa vadeli tepki hareketleri 

gözlendi. Bugün TSİ 16:20'de Chicago Fed Başkanı Evans'ın konuşması  takip edilecek. Veri gündeminde 

ise bugün Şubat ayı Bekleyen Konut Satışları bulunuyor. Dünkü işlemlerde 110,180-111,202 bandında 

hareket eden parite bu sabah hafif artı yönde 111,160 seviyesinde bulunmaktadır. Kısa vadeli görünüm 

açısından izlediğimiz 5 günlük AO 111,000 üzerinde, alçalan trend direnci önemli direnç konumunda 

bulunmaktadır. Kısa vadede 111,600 üzerine yerleşme olmaması halinde aşağıda  110,000 seviyesi yeniden 

gündeme gelebilir.  

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

USD/JPY 111,19 110,18 111,20 110,86 110,51 109,84 111,53 111,88 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi 

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

USD/JPY 111,07 112,99 113,18 113,77 108,31 0,00 0,00 -0,05 
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XAU/USD 

1250 altında, 1240 ilk destek… 

Küresel para birimleri karşısında doların zayıflaması ile yükselişe geçen değerli maden dün ABD’de Tüketici 

Güveni endeksinin beklentilerin üzerinde artması ile destek arayışlarına girdi. Bugün ABD tarafında Chicago 

Fed Başkanı Evans'ın konuşması ve Şubat ayı Bekleyen Konut Satışları takip edilecek. Dünkü işlemlerde 

1247-1258 bandında hareket eden değerli madende bu sabah, 1250 üzerinde tutunma çabası 

görülmektedir. Kısa vadede 5 günlük AO’sı 1250 altına geri çekilme olması halinde 1240 ve 1230 (200 

günlük AO) önemli destekler olarak izlenebilir. Değerli madende 1250 üzerinde güç kazanılması halinde ise  

1263 ve 1275 önemli dirençleri hedeflenebilir. 

 

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

XAU/USD 1252 1248 1258 1253 1247 1243 1257 1263 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO)    

 5 22 50 100 200    
XAU/USD 1249 1231 1226 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. 

 


