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PİYASALARDA SON DURUM 

Fed öncesinde küresel piyasalarda karışık bir seyir hakim. Doların yatay seyrini koruduğu yeni günde 

USD/TL’de işlemler hafif yükselişle 3,7437 seviyesinden geçmekte. Dünkü satışların ardından ABD vadelileri 

bu sabah %0,16 primli işlem görürken, Asya piyasalarında yön aşağıda  ( Nikkei -%0,18, Shanghai -

%0,12). Petrol fiyatları ise petrol kısıtına rağmen S. Arabistan’ın üretimini artırmasıyla dün sert şekilde 

geriledi. An itibariyle Brent petrolün varili 51,6 dolar seviyesinde.  

Piyasalar Fed’in kararını bekliyor...  

Bugün iki gün süren FOMC sonlanıyor. Saat 21:00’da Fed’in faiz kararını alacağız. Fed’in %0,50-0,75 

aralığında olan gösterge faizini %0,75-1,0 aralığına çekmesi bekleniyor. Bu noktada faiz artırımının uzun 

süredir fiyatların içinde olduğunu söyleyebilir. Güçlenen ekonomik datalarla birlikte bölgesel Fed 

başkanlarından gelen açıklamalar piyasayı uzun süredir faiz artışına hazırlıyor.  

Bununla birlikte piyasaların gözü Fed’in projeksiyonlarında olacak. Bu yıl için öngörülen 3 adet faiz artışının 

4’e çıkarılması piyasaları rahatsız edebilir. Bu noktada Fed Başkanı Yellen’ın 21:30’da yapacağı basın 

toplantısı önemle izlenecek.  

Fed’in kararı dışında makroekonomik ajandanın yoğun olduğu bir gün bizi bekliyor. Yurt içinde Aralık ayı 

işsizlik verisi dışında önemli bir veri akışı bulunmuyor. Dışarıda ise ABD'de 15:30'da tüketici fiyatları, New 

York Fed imalat endeksi ve perakende satışlar verisini alacağız. Fed’in kararı öncesinde Şubat ayı TÜFE 

verisi ise özellikle öne çıkıyor.  

Öte yandan bugün Hollanda'da genel seçimler gerçekleşecek. AB karşıtlığı ile bilinen aşırı sağcı lider 

Wilders'ın gücünü artırması birliğin geleceği açısından önemli olacak. Ayrıca Türkiye-Hollanda arasında 

gerilen ipler açısından da bu durum önemli. Keza Wilders, Hollanda'nın mevcut Başbakanı Rutte ile kozlarını 

paylaştığı son canlı yayında Türk büyükelçi ve diğer resmi görevlilerin ülkeden atılmasını istemişti.  

Ekonomik Veri Takvimi  

 
      Beklenti Önceki 

15 Mart 2017, Çarşamba 

10:00   Türkiye Çeyreklik İşsizlik Ortalaması (Ara) -- 12,10% 

12:30   İngiltere İşsizlik Oranı (Ocak) 4,80% 4,80% 

15:30   ABD Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Şubat) 2,20% 2,30% 

15:30   ABD Çekirdek TÜFE (Aylık) (Şubat) 0,20% 0,30% 

15:30   ABD TÜFE (Aylık) (Şubat) 0,00% 0,60% 

15:30   ABD TÜFE (Yıllık) (Şubat) 2,70% 2,50% 

15:30   ABD New York Empire State İmalat Endeksi (Mart) -- 18,7 

15:30   ABD Perakende Satışlar (Aylık) (Şubat) -0,10% 0,40% 

15:30   ABD Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Şubat) 0,10% 0,80% 

21:00 ABD Fed Faiz Kararı %0,75-%1,0 %0,50-%0,75 

21:30 ABD Fed Başkanı Yellen'ın Basın Konferansı     
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EUR/USD 
 

Kritik Fed kararı öncesinde zayıf görünüm devam edebilir… 

Dün açıklanan Euro Bölgesi sanayi üretim verilerinin beklentiler dışında kalması ile parite yeniden aşağı 

yönde harekete başladı. Ayrıca dün ABD tarafında şubat ayı ÜFE verisinin beklentilerin üzerinde açıklanması 

da paritedeki zayıf görünümü destekledi. Bu akşam TSİ ile 21:00 açıklanacak Fed toplantı kararları ve 

21:30 Fed Başkanı Yellen’in açıklamaları takip edilecek. Fed’in 25 baz puan artırımı beklentisi  

fiyatlamalarda dahil olması nedeniyle, toplantı metninden 3'ten fazla faiz artırımına işaret edecek olası 

mesajlar paritedeki yönde etkili olabilir. Bugün ise veri gündeminde ABD tarafında  TÜFE, New York Empire 

State İmalat Endeksi ve Perakende Satışlar verisi takip edilecek. Dünkü işlemlerde 1,0600-1,0663 bandında 

hareket eden paritede yeni günde zayıf eğilim görülmektedir. Paritede 5 haftalık AO 1,0624 ve 22 haftalık 

AO noktası 1,0681 altında  kalınmasını halinde 1,05 desteği yeniden gündeme gelebilir. Yukarı yönde trend 

dönüşümü için ise 1,07 direnci önemini korumaktadır. 

 

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

EUR/USD 1,0620 1,0616 1,0663 1,0633 1,0603 1,0585 1,0650 1,0680 

         

 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  
 
Kısa vadede 3,70-3,75 bandı dışındaki hareketler yönde belirleyici olabilir… 

Küresel piyasalarda Bu akşam TSİ 21:00 ABD Merkez Bankası Fed’in faiz kararı ardından da Fed başkanı J. 

Yellen konuşması bekleniyor. Fed'in faizleri 25 baz puan artırması fiyatlara yansımış olmasına karşın, yılın 

geri kalanında yapacağı faiz artışı sayısında artış olması durumunda dolar küresel para birimlerinde güç 

kazancını artırabilir. Yurtiçinde ise yarın yapılacak olan TCMB toplantısından çıkacak kararlar TL 

fiyatlamalarında etkili olabilir. Bugün ABD tarafında  Şubat TÜFE, New York Empire State İmalat Endeksi, 

Şubat Perakende Satışlar verileri takip edilecek. Dolar/TL paritesi dünkü işlemlerde 3,7383-3,7623 

aralığında hareket ettikten sonra günü 3,7423 seviyesinden tamamladı. Geçtiğimiz hafta 3,78 direncinin 

test edilmesinin ardından gelen satışların ardından, son üç işlem gününde kurda 3,72 desteği üzerinde güç 

kazanma çabası gözlenmektedir. Kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO’sı olan 3,7465 üzerinde 

kalınması halinde yukarı yönde hareketlilik  3,78 ve 3,80 dirençleri hedeflenerek devam edebilir. Diğer 

taraftan son iki haftalık işlemlerden oluşan yükselen trendin alt bandı 3,74 seviyesine bulunmakta olması 

nedeniyle bu seviye altına inilmesi halinde , kurda 3,72 ve 3,70 desteklerine doğru gerileme sözkonusu 

olabilir. Kurda 3,7080’e yükselen 5 haftalık AO altına geri çekilme olması halinde ise negatif görünüm 

artabilir.  

 

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

USD/TL 3,7485 3,7405 3,7585 3,7492 3,7398 3,7312 3,7578 3,7672 

         

 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 
 
3,95 desteği kritik önemde… 

EURTRY paritesi dünkü işlemlerde 3,9663-4,4,0053 bandında hareket edildikten sonra günü 3,9702 

seviyesinden tamamlandı. Bu akşam yapılacak ABD Merkez Bankası Fed’in toplantısı ve yarınki TCMB faiz 

kararı fiyatlamalarda etkili olabilir. Dünkü işlemlerde 4,00 direnç olarak çalışırken, bu seviye üzerine 

yükseliş denemelerinde satış baskısının arttığını izledik. Paritede 5 haftalık AO 3,9365 altında 3,90 ve 3,85 

seviyeleri önemli destekleri oluşturmaktadır. 5 haftalık AO üzerinde ise 4,02 ve 4,05 dirençleri gündeme 

gelebilir.  

 

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

EUR/TL 3,9845 3,9745 3,9975 3,9855 3,9735 3,9625 3,9965 4,0085 

         

 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 
 
1,21 desteğini takip ediyoruz… 

Bu akşamki kritik Fed toplantısı öncesinde paritede aşağı yönde hareketlilik devam etmektedir. Fed 

toplantısı sonrasında Başkan Yellen’nın açıklamaları takip edilecek.2017 yılı için faiz artışı sayısına ilişkin 

mesajları paritedeki fiyatlamalarda etkili olacak. ABD tarafında TÜFE, New York Empire State İmalat Endeksi 

ve Perakende Satışlar verisi takip edilecek. Diğer taraftan yarın İngiltere’de ise BOE faiz kararı izlenecek. 

Dünkü işlemlerde 1,21095-1,22235 bandında hareket edildi. Kısa vadeli yukarı yönde tepkilerde 5 günlük 

AO 1,21793 ilk direnç olmak üzere 1,22500 ve 1,2300 sonraki dirençleri oluşturmaktadır. Aşağı yönde 

1,21000 ve 1,20400 önemli destekler olarak izlenebilir. Tarihi dip noktası ise 1,19880’de bulunmaktadır. 
 

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

GBP/USD 1,2164 1,2110 1,2224 1,2166 1,2108 1,2052 1,2222 1,2280 

         

 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% 

  

 



 

 

Ana sayfaya dönmek için tıklayınız 

USD/JPY 
 
114,085 (5 haftalık AO) üzerinde yükseliş eğilimi devam edebilir… 

Bu akşamki Fed toplantısından çıkacak kararlar paritenin yönünde etkili olabilir. Fed’in 2017 yılı için faiz 

artışı sayısına ilişkin mesajları paritedeki takip edilecek. Bugün ABD tarafında Şubat TÜFE, New York Empire 

State İmalat Endeksi, Şubat ayı Perakende Satışlar verileri takip edilecek. Diğer taraftan 16 Mart Perşembe 

günü BOJ faiz kararı izlenecek. Dünkü işlemlerde 114,630-114,884 bandında hareket eden parite yeni 

günde ise 114,800 civarında hafif artı yönde hareket ettiğini izlemekteyiz. Kısa vadede 114,500 üzerinde 

kalınması halinde yukarı yönde hareketlilik 115,000, 115,400 direnç seviyeleri hedefli devam edilebilir. 

Aşağıda yönde ise 114,500 desteğinin altına geri çekilmelerde, 114,025 (22 günlük AO) ve 113,500 

destekleri gündeme gelebilir. 

  

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

USD/JPY 114,65 114,52 115,19 114,79 114,38 114,12 115,06 115,46 

         

 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 

1205 üzerinde, 1216 ve 1230 önemli dirençler.… 

Değerli madende bu akşamki Fed toplantısı öncesinde aşağı yönde zayıf görünümlü hareket devam 

etmektedir.  Fed toplantısından yılın geri kalanında faiz artışı sayısında artış mesajı verilmesi halinde dolar 

güç kazancını artırabilir. Bugün ABD tarafında  Şubat TÜFE, New York Empire State İmalat Endeksi, Şubat 

Perakende Satışlar verileri takip edilecek. Dünkü işlemlerde 1197-1207 bandında hareket eden değerli 

maden yeni günde 1205 ons fiyatı ile artı yönde hareket etmektedir. Kısa vadede 5 günlük AO’sı 1205 ve 

ardından 1216 önemli dirençleri noktaları olarak izlenebilir.  Tren dönüşümü olması için ise 200 günlük AO 

noktası 1233 sonraki önemli seviyedir. Değerli madende 1200 desteği altında ise 1191 ve 1180 destekleri 

gündeme gelebilir.  

 

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

XAU/USD 1198 1197 1208 1201 1194 1190 1205 1212 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO)    

 5 22 50 100 200    
XAU/USD 1204 1230 1216 1209 1262    
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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. 

 


