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PİYASALARDA SON DURUM 

Beklentilerin üzerinde gelen büyüme verisinin etkisiyle Wall Street endeksleri günü pozitif tarafta 

tamamlamayı başarırken, Avrupa borsaları yönsüz seyirle günü kapattı. Yeni günde USD/TL’de işlemler 

3,645’den geçmekte. 

Haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir var. G. Afrika Devlet Başkanı Zuma Maliye Bakanı 

Gordhan’ı görevden aldı. Ayrıca Zuma 10 bakan ve 10 bakan yardımcısını da değiştirdi. Kabine değişikliğiyle 

G. Afrika randı bu sabah %1’in üzerinde  aşağıda. Dünkü pozitif kapanışın ardından ABD vadelileri bu sabah 

%0,20 ekside. Asya piyasalarında ise görünüm karışık. Çin'de imalat PMI verisinin Mart ayında 51,8 ile 5 

yılın zirvesine çıkmasının ardından Shanghai %0,21 primli iken, Nikkei endeksi %0,38 değer kaybediyor. 

Bugün 4Ç16 büyüme verisini ve Şubat ayı dış ticaret istatistiklerini alacağız… Türkiye ekonomisi 

2016 yılının üçüncü çeyreğinde iç talepteki yavaşlamanın etkisiyle beklentilerin üzerinde %1,8 daralma 

göstermiş, küresel krizin etkisi ile 2009 yılında yaşanan %4,7’lik daralmanın ardından çeyreksel bazda ilk 

kez küçülme yaşamıştık. Yılın son çeyreğine ilişkin öncü göstergelere baktığımızda; reel kesim ve tüketici 

güveninin düşmeye devam ettiğini görüyoruz. Öte yandan sanayi üretimi, 3Ç16’da %3,2 oranında küçülme 

gösterdikten sonra 4Ç16’da yıllık %2 oranında artış ile 2016 yılının son çeyreğinde GSYH’nın sınırlı da olsa 

ılımlı bir büyümeye geçiş yapabileceğine işaret etti. Piyasa medyan tahmini Türkiye ekonomisinin 2016 yılı 

son çeyreğinde %2,1, 2016 yılında %2,2 büyüme göstermesi yönünde. Kurum olarak 2016 yılı büyüme 

beklentimizi %2,4’te korumaya devam ediyoruz.Ocak ayında 4,3 milyar $ olan dış ticaret açığının ise Şubat 

ayında 3,7 milyar dolara gerilemesi bekleniyor.  

Dışarıda ise veri akışı yoğun. İngiltere 4Ç16 büyüme verisi, Euro bölgesi tüketici fiyatları, ABD kişisel 

gelir-gider verisi, Chicago PMI ve Michigan tüketici güveni ajandada yerini alıyor. Öte yandan saat 17:00’da 

FOMC’de oy hakkı bulunan Minneapolis Fed Başkanı Kashkari’nin açıklamaları bulunuyor.  

Ekonomik Veri Takvimi  

      Beklenti Önceki 

31 Mart 2017, Cuma 

02:30   Japonya TÜFE (Yıllık) (Şubat) 0,30% 0,40% 

02:50   Japonya Sanayi Üretimi (Aylık) (Şubat)   1,50% -0,40% 

04:00   Çin İmalat PMI (Mart) 51,7 51,6 

04:00   Çin Çin Hizmet PMI (Mart) -- 54,2 

10:00   Türkiye GSYIH (Yıllık) (4. Çeyrek) 2,10% -1,80% 

10:00   Türkiye Dış Ticaret Dengesi (Şubat) -3,7 milyar $ -4,31 milyar $ 

11:30   İngiltere GSYIH (Yıllık) (4. Çeyrek) 2,0% 2,00% 

12:00   Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Yıllık)  0,90% 0,90% 

12:00   Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık) (Mart)   1,80% 2,00% 

15:30   ABD Kişisel Gelir (Aylık) (Şubat) 0,40% 0,40% 

15:30   ABD Kişisel Gider (Aylık) (Şubat) 0,20% 0,20% 

16:45   ABD Chicago Satın Alma Müdürleri Endeksi (Mart) 56,8 57,4 

17:00   ABD Michigan Tüketici Güveni (Mart) 97,8 97,6 

          

TSİ 17:00'de Minneapolis Fed Başkanı Kashkari'nin konuşması bulunuyor. 
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EUR/USD 
 

Kısa vadeli negatif görünüm devam ediyor… 

Parite dün ABD büyüme verisi takip edildi. ABD ekonomisi 4Ç16'da beklentilerin üzerinde %2,1 büyümesi 

ekonominin güçlenen istihdam piyasası ve artan güvenle tüketiciler öncülüğünde büyümeye devam ettiğini 

gösterdi. Şubat ayı kişisel gelir ve harcamalar ile Fed'in de yakından takip ettiği PCE verisi önemle izlenecek. 

Avrupa tarafında ise Şubat ayı Tüketici Güveni ve Amanya TÜFE enflasyonu takip edilecek. Avrupa’da ise 

Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE izlenecek. Hafta başında 1,0905’in test edilmesinin ardından başlayan negatif 

görünüm devam etmektedir. Dünkü işlemlerde 1,0672-1,0770 bandında hareket eden parite şu sıralarda 

1,0678 seviyesinde yatay yönde hareket etmektedir. Paritede orta vadeli görünüm açısından izlediğimiz 

200 günlük AO ve uzun vadeli alçalan trendinin yaklaştığı 1,0760 altında kalınması halinde negatif görünüm 

devam edebilir. Yukarı yönde 1,07-1,0760 önemli dirençler olarak izlenebilir. 

 

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

EUR/USD 1,0675 1,0672 1,0770 1,0706 1,0641 1,0608 1,0739 1,0803 

         

 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  
 

Kısa vadeli yönde 3,64-3,66 bandını izliyoruz… 
Fed yetkililerinden gelen şahince açıklamalar dolar endeksine destek vermektedir. Dolar/TL’de bu sabah 

3,6440 seviyelerinde hafifi düşüş yönünde hareket görülmektedir. ABD ekonomisi 4Ç16'da beklentilerin 

üzerinde %2,1 büyümesi ekonominin güçlenen istihdam piyasası ve artan güvenle büyümeye devam ettiğini 

gösterdi. Şubat ayı kişisel gelir ve harcamalar ile Fed'in de yakından takip ettiği PCE verisi önemle izlenecek. 

Avrupa tarafında ise Şubat ayı Tüketici Güveni ve Almanya TÜFE enflasyonu takip edilecek Dolar/TL paritesi 

dünkü işlemlerde 3,6256-3,6543 aralığında hareket ettikten sonra günü 3,6516 seviyesinden tamamladı. 

Kurda son üç gündür alçalan trend üzerinde hareketin başlamasının ardından dünkü işlemlerde hareket 

bandının daraldığını ve 22 günlük AO’sının (3,6560) direnç olarak çalıştığını izlemekteyiz. Olası yükselişlerde 

bu seviye üzerinde hareketin başlaması halinde 3,68 ve 3,70 dirençleri gündemde olabilir. Aşağıda ise kurda 

alçalan trendin ve 5 günlük AO’sı 3,64’ün kırılması halinde 3,63 ve 3,60 destek olarak izlenebilir. 

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

USD/TL 3,6335 3,6295 3,6435 3,6355 3,6275 3,6215 3,6415 3,6495 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

USD/TL 3,6335 3,6295 3,6435 1,2115 2,4231 1,2126 2,4220 1,2104 
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EUR/TRY 
 
3,92 altında görünüm negatif... 

Euro tarafında son üç gündür hızlanan negatif fiyatlamaların etkisi ile parite 3,90 altında harekete başladı. 

Dünkü işlemlerde 3,8839-3,9337 bandında negatif yönde hareket edildiğini izledik. Kısa vadeli yönde 5 ve 

22 günlük AO’larının yaklaştığı 3,92 önemini korumaktadır. Kısa vadeli yukarı yönde hareketlerde 3,92 

aşılması halinde önemli dirençler olarak 3,95 ve 3,98 izlenebilir. Aşağı yönde ise 3,90 altında kalınması 

halinde 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 3,8985 3,8985 3,9135 3,9035 3,8935 3,8885 3,9085 3,9185 

         

 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 üzerinde, 1,25 yeniden hedeflenebilir… 

Paritede dün 1,24 seviyesinde destek bulunulmasının ardından kısa vadeli tepki hareketleri izledik.  Bugün 

ABD tarafında Şubat ayı kişisel gelir ve harcamalar ile Fed'in de yakından takip ettiği PCE verisi takip 

edilecek Dünkü işlemlerde 1,24032-1,25234 bandında hareket eden parite dün 1,24 üzerinde kısa vadeli 

tepki hareketleri devam edebilir. 50 ve 100 günlük AO ‘nın yaklaştığı 1,24 önemli destekleri üzerinde 200 

günlük AO seviyesi olan 1,25 önemli konumdadır. 
 

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

GBP/USD 1,2470 1,2403 1,2523 1,2465 1,2407 1,2345 1,2528 1,2586 

         

 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 
112,20 ilk önemli direnç… 

Son iki gündür dolar tarafında pozitif fiyatlamaların artması paritenin yukarı yönde hareket etmesinde etkili 

olmaktadır. Dünkü işlemlerde 110,94-111,96 bandında hareket eden parite bu sabah 111,80 üzerinde 

tutunma çabasında ilen 112,20’deki direncini test etmeye devam ediyor. Kısa vadeli görünüm açısından 

izlediğimiz 5 günlük AO 111,000 üzerinde, 112,20 önemli direnç konumundadır. 112,20 direncinin kırılması 

durumunda tepkinin 113’e doğru devam etmesi mümkün. 

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

USD/JPY 111,93 110,94 111,96 111,61 111,26 110,60 112,28 112,63 

         

 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 desteğinin altına geriledi… 

Dünkü işlemlerde 1254-1242 bandında hareket eden değerli madende dolardaki yükselişe bağlı olarak 

yaşanan gerilemede kapanış 1242,85 dolardan gerçekleşirken bu sabah işlemlerde 1242’de işlem görmeye 

devam ediyor. Kısa vadede 5 günlük AO’sına denk gelen 1245 seviyesinin önemsiyoruz. Bu seviyenin altına 

geri çekilmede 1240 ve 1230 (200 günlük AO) önemli destekler olarak izlenebilir. Olası tepkilerin kalıcı 

olabilmesi için 1250 üzerine yerleşme görmeliyiz.  

 

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

XAU/USD 1243 1243 1254 1247 1239 1236 1250 1258 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO)    

 5 22 50 100 200    
XAU/USD 1249 1230 1228 1204 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. 

 


