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PİYASALARDA SON DURUM 

Tutanaklar sonrasında küresel piyasalar yön bulmaya çalışıyor. Dow’un rekor yükselişini sürdürdüğü dün 

S&P ve Nasdaq’ta yön aşağıdaydı. Bu sabah ABD vadelileri hafif kayıpla hareket ediyor. Asya piyasalarında 

ise seyir satış ağırlıklı (Nikkei -%0,25, Shanghai -%0,19) Tutanaklar öncesinde 3,59 seviyesine kadar 

gerileyen USD/TL günü 3,5807’den seviyesinden tamamlayarak, gelişmekte olan ülke kurları arasından en 

iyi performansı göstermeyi başarmıştı. An itibariyle işlemler 3,5885’den geçmekte. 

Ekonomik gidişat desteklerse faiz artışı yakında… Dün 31 Ocak-1 Şubat FOMC toplantı tutanaklarını 

aldık. Daha önce Fed Başkanı Yellen’ın da Senato sunumunda ifade ettiği gibi tutanaklarda ekonomik 

gidişatın desteklemesi halinde faiz artışının yakın zamanda gelebileceğine değiniliyor. Merak edilen bir 

ayrıntı ise uygulanacak mali politikaların etkisinin değerlendirilmesiydi ki üyeler mali politikaların etkilerinin 

değerlendirilmesi için henüz erken olduğu görüşünde. Öte yandan bu toplantıda bilanço planına ilişkin bir 

ilerleme kaydetmeyen üyeler 14-15 Mart FOMC toplantısına işaret ediyor.  Sürpriz bir gelişmenin çıkmadığı 

tutanaklar sonrasında piyasaların gözü Trump’tan gelecek vergi  reformu detaylarında olacak. En son 9 

Şubat’ta Trump birkaç hafta içinde detayların açıklanacağını belirtmişti. 

Reel kesim güven endeksi güçlü yükseliş. Reel kesim güven endeksi Şubat ayında yönünü yukarı 

çevirdi.  2016 yılı Kasım ayından bu yana düşüşünü sürdürerek Ocak ayında 97’ye gerileyen reel kesim 

güven endeksi Şubat ayında bir önceki aya göre 8,3 puan artarak 105,3 seviyesine çıktı.  Reel kesim güven 

endeksindeki yükseliş 2017 yılı ilk çeyrek büyümesi açısından pozitif bir sinyal olsa diğer öncü göstergelerin 

gelişimi de önemli.  

Günün ajandası... Yurtiçinde önemli veri akışının bulunmadığı günde dışarıda saat 10:00’da açıklanacak 

4Ç16 Almanya büyüme verisi ve GFK tüketici güveninin yanı sıra 16:30’da ABD haftalık işsizlik maaşı 

başvuruları takip edilecek.  

Ekonomik Veri Takvimi  

      Beklenti Önceki 

22 Şubat 2017, Çarşamba 

10:00 Almanya GSYIH (çeyreklik) (4. Çeyrek) 0,40% 0,40% 

10:00 Almanya GSYIH (Yıllık) (4. Çeyrek) 1,70% 1,20% 

10:00 Almanya GFK Tüketici Güven Endeksi (Mart) 10,2 10,2 

16:30 ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 244 bin 239 bin 
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EUR/USD 
 

Parite Fed tutunakları ardından tepki hareketleri etkisinde… 

Paritede Fed toplantı tutanakları ardından, yukarı yönde tepki hareketleri görülmektedir. Dün akşam akşam 

açıklanan tutanaklarda faiz artırımlarının kademeli olarak yapılmasının uygun olacağı ve yüksek enflasyon 

riskinin ise sınırlı olacağı belirtildi. Bu sabah dolar endeksinde yatay hareketlilik gözlenirken, Euro/dolar 

paritesinde aşağı yönde eğilim sürmektedir. Bugün ABD tarafında haftalık işsizlik başvuruları ile Almanya 

GSYIH verileri takip edilecek. Paritede Fed tutanakları sonrasında, yukarı yönde eğilim sınırlı kaldı. Dünkü 

işlemlerde en düşük 1,0494’ü test eden paritede, bu seviyeden gelen tepki hareketi ile 5 günlük AO seviyesi 

1,0586’ya doğru devam etti. Paritede 22 ve 50 günlük AO’lar 1,0640 civarında birbirine yaklaşmaya 

başlaması, kısa vadede bu seviyeyi teknik görünümde önemli hale getirmiştir. Bu seviye altında kalındığı 

sürece negatif görünüm devam edebilir. 

 

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

EUR/USD 1,0570 1,0494 1,0575 1,0546 1,0518 1,0465 1,0599 1,0627 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi 

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

EUR/USD 1,0580 1,0668 1,0596 1,0707 1,0944 -0,07 -1,1% 0,3% 
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USD/TRY  
 

Dolar/TL’de 3,60 desteği altında hareket başladı… 
Dolar/TL paritesinde dün 3,59 seviyelerinin test edilmesi ile yaklaşık son iki aylık en düşük seviyeler 

görüldü. Merkez Bankası’nın Ocak ayından itibaren sıkılaştırma adımları ve dolar endeksindeki zayıf seyir 

TL fiyatlamalarını pozitif etkilemektedir. Dün akşam açıklanan Fed tutanaklarında ekonomi yolunda giderse 

faiz artırımının yakın zamanda yapılacağı öngörüldü. Tutanakların ardından dolar/TL paritesi 3,60 desteğinin 

altında harekete geçti. Küresel piyasalarda veri gündemi bugün sakin. ABD tarafında haftalık işsizlik 

başvuruları ile Almanya GSYIH verileri takip edilecek. Dünkü işlemlerde 3,5803-3,6278 aralığında hareket 

eden dolar/TL paritesi günü 3,5807 seviyesinden tamamladı. Kurda dün artan satış baskısı ile son yedi 

haftalık işlemlerden oluşan alçalan trendin altına geri çekilme oldu. Ayrıca  100 günlük AO desteği olan 

3,5900 seviyesi test edildi. Kurda önemle izlediğimiz kritik destek noktası olan 3,60 seviyesinin kırılması 

durumunda yeni bir düşüş trendi başlayabileceğini düşünmekteyiz.  Ancak trend görünüm açısından ve 100 

günlük AO desteğine yakın olması nedeniyle 3,60 seviyelerinde bir miktar tutunum gerçekleşebileceğini 

tahmin etmekteyiz. Kısa  vadeli tepki hareketlerinde ise 3,62’ye gerileyen 5 günlük AO noktasının ilk ara  

direnç olarak izlenmesini, bu seviye üzerinde ise 3,63 ve 3,65 seviyelerinin sonraki dirençler olarak takip 

edilmesini öneriyoruz. Olası geri çekilmelerde ise ana trend destek noktası olan 3,60’ın kırılması durumunda 

ise 3,58-3,56 destek bölgesi gündeme gelebilir. 

 

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

USD/TL 3,6025 3,5985 3,6195 3,6068 3,5942 3,5858 3,6152 3,6278 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

USD 3,6439 3,7256 3,6767 3,4644 3,2103 -0,2% -1,0% 2,2% 
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EUR/TRY 

 
Kurda 3,80 desteği altında hareket başladı … 

Paritede dünkü işlemlerde 3,7820-3,8276 bandında hareket ettikten sonra günü 3,7855 seviyesinden 

tamamladı. Gün içinde Euro daki değer kaybının etkisi ile gerileyen parite, Fed toplantı tutanakları ardından 

doların negatif fiyatlanması ile negatif görünümünü sürdürdü. Güne satış baskısı altında başlayan parite 

100 günlük AO noktası olan 3,7855 altında harekete başladı. Paritede 3,8829’a gerileyen 5 haftalık AO 

noktası altında kalındığı sürece negatif eğilim sürmesi beklenebilir. Kasım ayından gelen orta vadeli 

yükselen kanal alt bandı 3,80 altında ise 3,75-3,70  destekleri gündemde.  

 

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

EUR/TL 3,7875 3,7810 3,8045 3,7910 3,7775 3,7675 3,8010 3,8145 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi (%) 

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

EUR 3,8601 3,9771 3,8959 3,7115 3,5117 -0,7% -1,5% 2,7% 
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GBP/USD 
 
Kurda aşağı yönde sıkışma devam ediyor… 

Paritede son üç haftalık işlemlerde 1,23-1,26 bandındaki sıkışık seyir devam ediyor.  Dünkü işlemlerde 

1,23835-1,25485 bandında hareket edildi. Kısa vadede teknik olarak 22 ve 50 günlük AO’lar 1,2450 

seviyesinde  birbirine yaklaşmış durumdadı. Şu sıralarda 1,2438 seviyesinde hareket eden paritede 1,25 

direnci önemini korumaktadır. Sonraki önemli direnç noktalarını ise 1,2520 ve1,2560 direnç noktalarını 

oluştururken, aşağı yönde ise 1,2400,1,2380 ve 1,2350 kısa vadeli destekler olarak izlenmeye devam 

edilebilir.  
 

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

GBP/USD 1,2463 1,2423 1,2509 1,2465 1,2421 1,2379 1,2507 1,2550 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi 

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

GBP/USD 1,2453 1,2509 1,2391 1,2402 1,2936 -0,1% -0,4% 1,0% 
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USD/JPY 

 
Alçalan trendin üzerinde zayıf görünüm devam ediyor…  

USDJPY paritesinde son bir haftalık işlemlerde alçalan trend üzerinde zayıf görünümlü harekert  

edilmektedir. Dünkü işlemlerde 112.911- 113,740 aralığında hareket eden parite günü 113,252’den 

tamamladı. Paritede kısa vadede  5 ve 22 günlük AO’larının yaklaştığı 113,250 üzerinde kalınması pozitif 

görünüm açısından önemli. Aşağı yönde 112,800 ve 112,500 destekler olarak takip edilebilir. Bugün için 

tepki hareketi sürebilir yukarı tönde 113,700 ve 114,300 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Şu sıralarda 

113.256 seviyesinde  olan paritede yukarı yönde eğilim görülmektedir. 

 

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

USD/JPY 113,0690 112,9105 113,7400 113,2398 112,7397 112,4103 113,5692 114,0693 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi 

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

USD/JPY 113,1810 113,2881 114,8343 111,6468 107,6733 0,1% 0,1% -3,1% 
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XAU/USD 

1226-1245 bandını takip ediyoruz… 

Fed toplantı tutanaklarının takip edildiği değerli madende dünkü işlemlerde 1231-1240 banında hareket 

edildi. Tunanaklarda supriz bir gelişme açıklanmadı. Dün yukarı yönde hareket eğiliminin 1240 ile sınırlı 

kaldığı altının ons fiyatında, kapanış 1238 dolardan gerçekleşti. Bugün 5 günlük ağırlıklı ortalamaya denk 

gelen 1236 seviyesi üzerinde kalınması görünümün negatife dönmemesi için önem arz etmektedir. Kısa 

vadede 1226-1245 bandını takip etmeye devam ediyoruz. Bu bandın aşağı yönde kırılması halinde 1214 ve 

1200 destekleri gündeme gelebilir. 

 

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

XAU/USD 1238 1231 1240 1236 1233 1227 1242 1245 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO)    

 5 22 50 100 200    
XAU/USD 1237 1222 1191 1211 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. 

 


