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PİYASALARDA SON DURUM 

 

TL’de tansiyon yüksek…  

Siyasi ve jeopolitik gelişmelerin eşliğinde TL varlıklarda yeni haftada da satış baskısı ön plana çıkıyor. 18 

maddeli Türk tipi başkanlık sistemi görüşmelerinin Meclis Genel Kurulu’nda başladığı günde, Moody’s’in 

bankacılık sektörüne ilişkin negatif değerlendirmeleri TL’deki satışları hızlandırırken, endeks TL’deki değer 

kaybına rağmen günü pozitif tarafta kalmayı başardı. Dün 3,74’ün üzerini test eden USD/TL’de an itibariyle 

işlemler 3,7227’den geçiyor. 

Yeni güne Çin’den gelen enflasyon verisiyle başlıyoruz.  

Çin'de üretici fiyatları yıllık bazda %5,5 ile son 5 yılın en güçlü artışını gösterirken, TÜFE beklentiler 

paralelinde %2,1'lik artış kaydetti. Asya piyasalarının genelinde bu sabah görünüm zayıf. (Shanghai -

0,07%, Nikkei -0,64%) Dünkü satış ağırlıklı kapanışın ardından bu sabah ABD vadelileri %0,16 ekside.  

Yurt içinde Meclis Genel Kurulu’nda görüşülen başkanlık sistemini içeren yeni anayasa teklifi görüşmeleri 

izlenecek. Dün 338 kabul oyuyla anayasa değişiklik teklifinin maddelerinin görüşülmesine geçildi. Bugün 

görüşmeler devam edecek. Gün içerisinde önemli bir makroekonomik veri akışı bulunmuyor. Dün basına 

yansıyan haberlerde paketin Meclis’ten geçmesi durumunda 2 ya da 23 Nisan’da referandum için sandığa 

gidilebileceği yer alırken, Meclis’ten geçmemesi durumunda erken seçimin gündemde olacağı yer aldı. Erken 

seçim ihtimalini, yurtiçinde TL üzerinde baskı yaratan bir unsur olarak görüyoruz. 

Kasım ayında sanayi üretimi yıllık bazda %2,7 arttı…  

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık bazda %1,9 olan piyasa beklentisinin üzerinde %2,7 

oranında artış gösterirken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre 

değişim göstermedi.  

Ekim ayında görülen zayıf toparlanmanın, Kasım ayında da etkisini bir miktar artırdığını görüyoruz.  Ekim 

ayında başlayan sınırlı toparlanmanın Kasım ayında etkisini sürdürmesini pozitif olarak değerlendiriyoruz 

ancak TL’de yaşanan değer kaybının hızlanması ve ekonomik aktivitedeki zayıf seyir ile yılın son ayında 

sanayi üretiminde düşük seyir beklenebilir. Bu çerçevede Türkiye ekonomisinin 2016 yılsonunda OVP hedefi 

olan %3,2’lik büyümenin altında, %2,4 oranında büyüme gerçekleştirmesini beklemekteyiz. 

 

Ekonomik Veri Takvimi  

Bugün açıklanacak önemli veri akışı bulunmamaktadır.  
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EUR/USD 

1.0590 seviyesi yön belirleyici … 

Dolar endeksinin gün boyunca yükseliş eğilimini korumasına rağmen özellikle akşam saatlerinde yönünü 

aşağı çevirmesiyle EURUSD paritesinde de yükseliş çabalarının etkili olduğunu gözlemledik. 1.0590/1.0600 

aralığının önemli olduğu paritede bu aralığın üzerinde kaldıkça yükseliş çabalarının sürmesi beklenebilir. 

Bununla birlikte 1.0590 üzerinde kademeli olarak 1.0645 ardından 1.0675 seviyelerinin test edilebileceği 

paritede, 1.0675 üzerine geçilmesiyle yükselişin bir kez daha ivme kazanacağı düşünülebilir. Ancak, sabah 

saatlerinde Dolar endeksindeki gerilemeyle yükselişin görüldüğü paritede, 1.0590 altına inilmesiyle yeniden 

destek seviyeleri izlenmelidir. 1.0560 altına inilmesi durumunda 1.0515 ve 1.0480 seviyeleri test edilebilir.      

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

EUR/USD 1.0568 1.0511 1.0583 1.0554 1.0525 1.0482 1.0597 1.0626 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

EUR/USD 1.0557 1.0487 1.0633 1.0881 1.1054 0.32 1.9% 0.7% 
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USD/TRY  
3.7050 üzerinde yükseliş devam edebilir… 

TL'nin diğer gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinden negatif yönde ayrışarak satış baskısı altında 

kalmasıyla USDTRY paritesinde dün 3.7440 seviyesi test edildi. Kısa ve orta vadeli teknik göstergelerin 

yükselişin süreceğine işaret ettiği USDTRY paritesinde, 3.7350 üzerinde yerleşme önemli. Bu seviye 

üzerinde yerleşmenin sağlanmasıyla 3.7515 ardından 3.78 ve 3.82 dirençlerine doğru yükselişin devam 

etmesi beklenebilir. Ancak, 3.7000/3.7050 aralığının ilk önemli destek konumuna geldiği USDTRY çiftinde, 

bu aralığın üzerinde kaldıkça yükseliş beklentisi korunabileceği gibi altına inilmesiyle 3.6850 ardından 

3.6650 seviyelerine kadar düşüş görülebilir. 

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

USD/TRY 3.7305 3.6755 3.7355 3.7138 3.6922 3.6538 3.7522 3.7738 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

USD/TRY 3.6183 3.5361 3.4191 3.2127 3.0655 2.5% 4.8% 4.8% 
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EUR/TRY 

3.8950 üzerinde yukarı hareketin devamı beklenebilir… 

TL'de devam eden satış baskısının etkisiyle dün 3.9525 seviyelerini test eden EURTRY paritesinde 

3.8950/3.9050 destek aralığının önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu destek aralığı üzerinde kaldıkça yükseliş 

beklentisinin korunabileceği EURTRY paritesinde, 3.9380 üzerinde 3.9540 ardından 3.9750 seviyelerine 

doğru yükseliş devam edebilir. Ancak, 3.9240 ara desteğinin kırılmasıyla birlikte düşüşün bir miktar 

hızlanacağı paritede, 3.8950/3.9050 aralığının altına inilmesi durumunda TL'de değer kazanma çabaları hız 

kazanacağından EURTRY çiftinde 3.85 seviyelerine kadar gerileme görülebilir.   

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

EUR/TRY 3.9245 3.8745 3.9295 3.9095 3.8895 3.8545 3.9445 3.9645 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

EUR/TRY 3.7995 3.7108 3.6411 3.4964 3.3871 1.9% 5.1% 5.5% 
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GBP/USD 

1.2220 altında düşüş devam edebilir… 

Dolar endeksindeki yükseliş eğilimiyle önemli desteklerin altına inilen GBPUSD paritesinde 1.2220 seviyesi 

artık önemli direnç olarak izlenebilir. Dünkü işlemlerde 1.2220 seviyesinin destek olduğu paritede bu 

seviyenin altına inilmesiyle hız kazandığını ve 1.21250 seviyelerinin test edildiğini gözlemledik. Bundan 

sonraki süreçte 1.2220 bölgesi üzerine geçilmedikçe tepki çabalarının sınırlı kalacağı paritede kısa vadeli 

göstergeler de düşüşün sürebileceğine işaret ediyor. Bu bağlamda, 1.2220 altında kaldıkça 1.2120 ardından 

1.2070 ve 1.2010 seviyelerine dek düşüşün devam ettiği görülebilir. Ancak 1.2220 üzerine geçilmesi 

durumunda 1.2330 direnci izlenmelidir.            

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

GBP/USD 1.2160 1.2126 1.2272 1.2186 1.2100 1.2040 1.2246 1.2331 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

GBP/USD 1.2269 1.2349 1.2433 1.2611 1.3249 0.0% -0.6% -1.3% 
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USD/JPY 
116.40 önemli direnç seviyesidir…  

Dolar endeksinin dün akşam saatlerinden itibaren yönünü aşağı çevirmesiyle düşüşün ivme hızlandığı 

USDJPY paritesinde 116.40 önemli direnç seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviye altında kaldıkça yükseliş 

çabalarının sınırlı kalacağı paritede kısa vadeli teknik göstergeler de düşüşe işaret etmeyi sürdürebilir. 

116.40 altında düşüşün devam etmesinin beklenebileceği paritede, 115.15 altında 114.65 ve 114.20 

desteklerine kadar düşüş görülebilir. Ancak, 115.70 ara direncinin aşılmasıyla yükseliş çabalarının artacağı 

USDJPY çiftinde 116.40 üzerine geçilmesiyle düşüş beklentisi sonlandırılarak 116.85 ardından 117.60 

dirençlerine kadar yükselişin süreceği düşünülebilir.                    

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

USD/JPY 116.0595 115.9595 117.5480 116.5223 115.4967 114.9338 117.0852 118.1108 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

USD/JPY 116.2948 116.9505 113.1439 107.9382 106.9223 -0.5% -1.9% -1.2% 
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XAU/USD 

1180 üzerinde yükselişin devam etmesi beklenebilir…  

Dolar endeksinde dün akşam saatlerinden itibaren başlayan düşüş eğilimiyle birlikte Altın/Ons fiyatlarında 

bir süredir izlediğimiz 1181 seviyesi artık destek olarak izlenebilir. Kısa vadeli teknik göstergelerin 1180 

üzerinde kaldıkça yükselişin süreceğine işaret ettiği Altın/Ons’ta 1189 ara direncinin ardından 1196 

direncine kadar yükselişin devam edeceği düşünülebilir. Ancak, kısa vadeli teknik göstergelerin yükselişe 

işaret etmesine rağmen 1180 desteğinin altına inilmesi 1176 seviyelerine kadar sarkmalara neden olabilir. 

1180 altında 2 saatlik kapanış görülmesiyle Altın/Ons’ta kısa vadeli yükseliş beklentisi sonlandırılarak 1172 

ardından 1165 seviyelerine kadar düşüşün devam etmesi beklenebilir.              

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

XAU/USD 1183 1172 1186 1180 1174 1166 1188 1194 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) 

 5 22 50 100 200 

XAU/USD 1177 1150 1187 1243 1267 
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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. 

 


