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PİYASALARDA SON DURUM
Güne OHAL’in 3 ay daha uzatılmasının yarattığı gerginlik ile başlayan yurtiçi piyasalar günü bankacılık
hisseleri öncülüğünde pozitif tarafta tamamladı. BIST100 endeksi günü %0,79 primle 91.374 puandan
(Bankacılık endeksi %1,41), dolardaki zayıflığın da etkisiyle USD/TL ise 3,6609’dan tamamladı. An itibariyle
kurda işlemler hafif yükselişle 3,66’nın hemen üzerinden geçiyor.
Dün Fitch’in yaptığı açıklamalar da ayrıca önemli. Anayasa referandumunun not açısından negatif bir politik
değişimin parçası olduğunu belirten Fitch, bu durumun pozitif ekonomik reformlara olanak
sağlayabileceğini de belirtti. Büyümeyi destekleyici yapısal reformların etkinliği bu süreçte önemli olacak.
Fitch’in bir sonraki not değerlendirme tarihi 21 Temmuz’da.
Küresel piyasalarda jeopolitik riskler devam ederken, dün Avrupa borsalarında ayrıca İngiltere’de erken
seçim ihtimalleri kaynaklı satış baskısı net bir şekilde hissedildi. İngiltere Başbakanı May’in Brexit
konusundaki ciddi görüş ayrılıkları sebebiyle 8 Haziran’da erken seçime gidilme çağrısı sonrasında
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cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu öncesinde gelen anketlere göre aşırı sağcı lider Le Pen’in ikinci tura
kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Erken seçim teklifi Avam Kamarası’na bugün sunulacak. İngiltere’nin erken seçime gidebilmesi için
Avam Kamarası’nın üçte ikisinin onayı gerekiyor.
Yeni günde Asya piyasalarında görünüm karışık. Nikkei endeksi %0,19 primli pozitif tarafta kalmaya
çalışırken, Shanghai endeksi %1,18 değer kaybediyor. Bilanço sezonunun start verdiği ABD’de beklentileri
karşılamayan finansalların yarattığı satış baskısının ardından bu sabah vadelileri %0,06 primli.
Günün ajandası… Yurtiçinde önemli bir veri akışının bulunmadığı günde Euro Bölgesi’nden Nisan ayı TÜFE
tahminini ve ABD’den Bej Kitap raporunu alacağız.
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EUR/USD
1,0630-1,0670 bandını takip ediyoruz…
Hafta sonu Fransa’da gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu öncesinde İngiltere’de dün
alınan erken seçim kararı sonrasında Euro’da dolara karşı değerlenme yaşandı. 1,0737’ye kadar yükselen
paritede bugün 1,0737 seviyesi direnç olmaya devam ediyor. Dün yaşanan hızlı yükseliş sonrasında 1,0710
ilk destek olarak izlenebilecekken altında 1,0685 seviyesi gün içi önemli destek. Bu seviyenin üzerinde
kalınması durumunda 1,08-1,0830 bölgesi ana hedef olarak takip edilebilir. 1,0685 altına gerilemede ise
1,0670-1,0660 destekleri izlenebilir.
Son Fiyat
Destekler
Dirençler

: 1,0731
: 1,0700-1,0685-1,0670
: 1,0731-1,0750-1,0800
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USD/TRY
3,6350-3,7150 aralığını takip ediyoruz…
Dolar endeksindeki geri çekilme ile gelişmekte olan ülke para birimlerindeki değerlemelerin paralelinde bu
sabah TL’de sakin seyrin devamını görüyoruz. 3,7150 direncinin kırılamaması sonrasında dün 3,6532’ye
kadar gerileyen paritede kanal desteği 3,6350’de. Bu açıdan 3,6350-3,7150 aralığını takip etmeye devam
ediyoruz. 3,6350’ye doğru olası geri çekilmeler gün içerisinde alım, 3,7150’ye doğru yükselişler satış için
kullanılabilir.
Son Fiyat
Destekler
Dirençler

: 3,6700
: 3,6620-3,6500-3,6350
: 3,6720-3,6800-3,7000
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XAU/USD (Altın Ons/Dolar)
1275-1295 bandını takip ediyoruz…
Artan jeopolitik risklerle hafta başında 1295 dolara kadar çıkan altının ons fiyatında 1280-1290 bandındaki
hareketin devamını görüyoruz. Dünü 1289,75 dolardan kapatan altının ons fiyatı bu sabah 1285 dolardan
işlem görmekte. 5 günlük ortalaması 1284’de olan altının ons fiyatında bu desteğin üzerinde 1290-1295
hedef olmaya devam edecekken, altına gerilemede 1275’e doğru geri çekilme mümkün. Bu açıdan 12751295 bandını takip ediyoruz.

Son Fiyat
Destekler
Dirençler

: 1.284
: 1.281-1.278-1.275
: 1.290-1.295-1.300
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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.
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