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PİYASALARDA SON DURUM 

13 Mart Pazartesi Türkiye Ocak ayı Ödemeler Dengesi 

14 Mart Salı Çin ve Euro Bölgesi Ocak ayı Sanayi Üretimi  

15 Mart Çarşamba ABD Şubat ayı TÜFE 

Fed Faiz Kararı ve Fed Başkanı Yellen’ın Basın Toplantısı 

Hollanda Genel Seçimleri 

16 Mart Perşembe BoJ, TCMB ve BoE Faiz Kararı 

 

Küresel piyasalar yeni haftaya küresel piyasalar pozitif bir seyirle başlıyor. Asya piyasalarında 

alımlar öne çıkarken (Shanghai %0,58, Nikkei %0,12), ABD vadelileri yatay seyirde.  İçeride ise 

Almanya’dan sonra Hollanda ile gerilen siyasi ilişkilerin TL’ye yansımasını görüyoruz. Haftayı 

3,7270 seviyesinden tamamlayan USD/TL’de yeni haftada işlemler gelişen ülke kurlarından negatif yönde 

3,74’ün üzerinden geçmekte.  

Bu hafta Merkez Bankaları piyasalara yön verecek...  Merkez Bankaları takvimi açısından zayıf geçen 

Şubat ayının ardından bu hafta yoğun bir takvim bizi bekliyor. 9 Mart’ta para politikası duruşunda değişikliğe 

gitmeyen ECB ve Başkan Draghi’nin şahin söylemleriyle güçlenen doların ardından bu hafta söz sırası Fed’de 

olacak. 15 Mart’ta Fed’den 16 Mart’ta ise BoJ, TCMB ve BoE’den faiz kararını alacağız. ABD Başkanı Trump’ın 

mali politikalarının beklenen etkileri, güçlenen ABD ekonomisiyle birlikte bölgesel Fed başkanlarından şahin 

söylemlerle Mart ayı faiz artırımına kesin gözüyle bakılıyor. 16 Mart Perşembe günü ise TCMB’nin alacağı 

aksiyon TL’nin yönü açısından belirleyici olacak. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi kur etkileriyle %10,13 ile 

iki haneye yükselen yıllık enflasyon ve üretici fiyatlarındaki yıllık bazda %15,36’lık artış (son 12 yılın en 

yüksek seviyesi) TCMB’yi sıkı duruşunu artırmak durumunda bırakabilir. Öte yandan Fed’in kararının da 

TCMB’nin kararı üzerinde etkili olacağını düşünüyoruz.  

Avrupa’da siyasi gelişmeler bu haftada ön planda. 15 Mart’ta Hollanda’da genel seçimler var. Aşırı sağ lider 

Wilders’ın gücünü artırıp artırmayacağı Avrupa siyaseti açısından oldukça önemli olacak.  

 

Ekonomik Veri Takvimi  

 
      Beklenti Önceki 

13 Mart 2017, Pazartesi 

10:00   Türkiye Cari İşlemler Dengesi (Ocak) -2,8 mr USD -4,27 mr dolar 

14:30   Türkiye TCMB Mart Ayı Beklenti Anketi     

 

 



 

 

Ana sayfaya dönmek için tıklayınız 

EUR/USD 
 

Son altı haftalık alçalan trendinin üzerinde harekete geçti… 

Cuma günü açıklanan ABD'de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gelmesine karşın, ortalama 

saatlik kazançları beklentileri karşılamaması, paritede EURO lehine fiyatlamaları artırdı. Haftanın son işlem 

gününde 22 günlük AO noktasının yaklaştığı 1,06 üzerinde hareketlilik başlarken, son altı haftalık alçalan 

trendin de üzerinde çıkılmış oldu. Diğer taraftan 50 günlük AO seviyesi 1,0629’da geçilmiş oldu. Aşağı yönde 

takip ettiğimiz 1,0670 ve 1,0600 üzerinde hareketin devam etmesi durumunda ilk 1,07 ve 1,0750 önemli 

dirençler olarak izlenebilir. Paritede 5 günlük AO’nın, 22 günlük AO üzerinde harekete başlaması ve orta 

vadeli gösterge MACD’in alım konumuna geçmesi teknik olarak olumlu. Aşağı yönde önemli trend desteği 

ise 1,05 seviyesinde bulunmaktadır. 

 

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

EUR/USD 1,0690 1,0572 1,0700 1,0654 1,0608 1,0527 1,0736 1,0782 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi 

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

EUR/USD 1,0577 1,0652 1,0606 1,0691 1,0935 -0,03 0,4% 0,5% 
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USD/TRY  
 

3,70 üzerinde 3,75 ve 3,80 dirençleri gündemde olabilir… 
Cuma günü açıklanan ABD'de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gelmesine karşın, ortalama 

saatlik kazançların beklentileri karşılamaması ile dolar küresel para birimleri karşısında zayıfladı. Verinin 

ardından dolar /TL’de fiyatlamalar TL lenine döndü. Bugün yurtiçi piyasalarda Ocak ayı cari işlemer verisini 

takip edeceğiz. Hafta içinde ise 15 Mart’ta Fed ve 16 Mart TCMB toplantısı TL tarafında fiyatlamalarda etkili 

olacak. Küresel piyasalarda ise haftanın önemli verileri arasında ise ABD ÜFE, TÜFE verileri, Perakende 

Satışlar, Philadelphia Fed İmalat Endeksi ve Michigan Tüketici Güveni verileri bulunuyor. Dolar/TL paritesi 

geçtiğimiz hafta 3,6700-3,7868 aralığında hareket ettikten sonra cuma günü 3,7249 seviyesinden 

tamamladı. Hafta başında 5 günlük AO’sının da yaklaştığı 3,75 üzerinde hareket edilmesi halinde 3,80 ve 

alçalan kanal üst bandı 3,82 hedeflenebilir. Son iki aylık alçalan kanalın üst bandının 3,82’ye yaklaşıyor 

olması nedeniyle, kur bu seviyeyi aşmakta zorlanabilir.Aşağı yönde ise 5 haftalık AO 3,70 önemli destek 

konumundadır.  

 

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

USD/TL 3,7335 3,7285 3,7615 3,7412 3,7208 3,7082 3,7538 3,7742 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

USD/TL 3,5986 3,6956 3,6813 3,4802 3,2204 -0,2% -0,9% 1,6% 
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EUR/TRY 
 
Haftalık bazda 3,92 üzerinde, 4,02-4,05 dirençleri gündemde 

EURTRY paritesinde geçtiğimiz hafta 3,8796-4,0140 bandında hareket edildikten sonra hafta 3,9833 

seviyesinden tamamlandı. Geçtiğimiz hafta ABD tarafında ekonomik veriler ile Avrupa’da Merkez Bankası 

(ECB) toplantısı sonrasında Başkan Draghi'nin açıklamaları kurun yönünde etkili oldu. Draghi dün Avrupa 

Merkez Bankası'nın para politikasının sıkılaştırmaya yaklaşabileceğine işaret etmesi ve ABD tarafında saatlik 

kazançların beklentilerin altında kalması Euro tarafında pozitif fiyatlamaları getirdi. Yurtiçinde bugün Ocak 

ayı cari işlemler verisi ile Perşembe günü Merkez Bankası faiz kararı takip edilecek. Geçtiğimiz haftayı 

yükseliş eğiliminde olan kurda en yüksek 4,0140 test edildi. Paritede 5 haftalık AO 3,92 üzerinde hareketin 

devam etmesi halinde, 4,02 ve 4,05 dirençleri gündeme gelebilir. Aşğı yönde ise 3,92 altında 3,90 ve 3,85 

seviyeleri önemli destekleri oluşturmaktadır.  

 

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

EUR/TL 3,9665 3,9665 3,9865 3,9732 3,9598 3,9532 3,9798 3,9932 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi (%) 

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

EUR/TL 3,7996 3,9371 3,9031 3,7226 3,5187 0,0% -1,3% 2,8% 
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GBP/USD 
 
Paritede alçalan trendin etkisi devam ediyor… 

Geçtiğimiz hafta Fed’in 14-15 Mart toplantısı öncesinde doların güç kazanması, paritenin aşağı yönde 

hareketinde etkili olmaya devam ediyor. Bu hafta paritede ABD tarafında ABD ÜFE, TÜFE verileri, Perakende 

Satışlar, Philadelphia Fed İmalat Endeksi ve Michigan Tüketici endeksi takip edilecek. İngiltere’de ise BOE 

faiz kararı izlenecek. Geçen haftaki işlemlerde 1,21390-1,23011 bandında hareket edildi. Geçtiğimiz hafta 

negatif yönde hareketin arttığı paritede yeni haftada artı yönde hareket edilmektedir. Kısa vadeli yukarı 

yönde tepkilerde 5 günlük AO 1,21800 üzerinde 1,22000 ve 1,22500 dirençleri gündeme gelebilir. Teknik 

yönün yukarı dönmesi için ise 5 haftalık AO 1,23193 üzerinde hareketin başlaması önem arz etmektedir. 

Aşağı yönde 1,21000 ve 1,20400 önemli destekler olarak izlenebilir.   
 

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

GBP/USD 1,2178 1,2140 1,2189 1,2169 1,2150 1,2121 1,2198 1,2217 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi 

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

GBP/USD 1,2467 1,2494 1,2395 1,2407 1,2905 -0,1% -0,4% 0,8% 
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USD/JPY 
 
USDJPY paritesinde yükseliş eğilimi devam ediyor… 

Geçtiğimiz hafta ABD açıklanan ekonomik veriler paritenin yönünde etkili oldu. 14-15 Mart’ta yapılacak Fed 

toplantısından çıkacak kararlar paritenin yönünde etkili olabilir. Diğer taraftan 16 Mart Perşembe günü BOJ 

faiz kararı izlenecek. Geçen haftaki işlemlerde ise 113,560-115,505 bandında hareket eden parite yeni 

günde ise 114,677 seviyesinde hafif eksi yönde hareket ettiğini izlemekteyiz. Paritede yaklaşık iki haftalık 

işlemlerde direnç olarak çalışan 114,500 üzerinde kalınması bu hafta teknik yönde önem arz etmektedir. 

Bu seviye üzerinde 115,000, 115,400 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Aşağıda yönde ise 114,500 ilk 

destek olmak üzere 114,000 ve 113,500 destekler olarak izlenebilir. 

 

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

USD/JPY 114,70 114,66 115,51 114,96 114,41 114,11 115,25 115,80 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi 

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

USD/JPY 112,66 113,00 114,52 111,92 107,71 0,00 -0,01 -0,04 
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XAU/USD 

Alçalan trendin etkisi devam etmektedir… 

Değerli madende bu hafta 14-15 Mart’ta yapılacak ola Fed toplantısından çıkacak kararlar yönde etkili 

olacak. Hafta genelinde izlenecek veriler arasında ABD ÜFE, TÜFE verileri, Perakende Satışlar, Philadelphia 

Fed İmalat Endeksi ve Michigan Tüketici endeksi bulunmaktadır. Haftalık bazda 1194-1236 bandında 

hareket eden değerli maden yeni günde 1207,95 ons fiyatı ile hafif artı yönde hareket etmektedir.  Hafta 

başında yukarı yönde 5 günlük AO’sı 1207 ve ardından 1216 üzerinde hareketin başlaması halinde yukarı 

yönde, 22 günlük AO noktası 1230 hedef olarak gündeme gelebilir. Orta vadeli görünüm açısından 200 

günlük AO noktası 1233 sonraki önemli seviyedir. Kısa vadede 1207 direnci altın kalınması halinde ise 1191 

ve 1180 destekleri gündeme gelebilir.  

 

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

XAU/USD 1204 1195 1206 1202 1197 1191 1208 1213 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO)    

 5 22 50 100 200    
XAU/USD 1211 1233 1214 1210 1261    
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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. 

 


