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PİYASALARDA SON DURUM 

Güç yükselişlerin ardından Avrupa borsaları ve Wall Street endekslerinde yön aşağıya çevrilirken, TL’deki 

değer kayıplarına rağmen endekste %0,69 primle alımlar devam etti. Dün 2,7358’e kadar yükselen 

USD/TL’de an itibariyle işlemler 3,72’nin hemen altından geçiyor. Yellen konuşması öncesinde Asya 

piyasalarında görünüm karışık (Shanghai -%0,47, Nikkei %0,88). ABD vadelileri an itibariyle %0,30 

değer kaybederken Fed beklentileriyle düşüşe geçen altının onsu 1.232 dolarda. 

Saat 10:00’da Şubat ayı enflasyon rakamlarını alacağız. Tüketici fiyatları Ocak ayında kur ve gıda 

fiyatlarında yükseliş ivmesinin etkisiyle aylık bazda %2,46 oranında artış göstererek piyasa beklentisi olan 

%1,7’nin oldukça üzerinde gerçekleşirken 2016 yıllık TÜFE enflasyonu da %8,60 olan piyasa beklentisinin 

ve 2015 yılsonu enflasyonu olan %8,53’ün oldukça üzerinde %9,22 olarak gerçekleşmişti. Diğer yandan 

ÜFE enflasyonu TL değer kaybı ve enerji maliyetlerindeki artışlara bağlı olarak aylık bazda %3,98, yıllık 

bazda %13,69’a yükselirken, 2008 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı. Baz etkisi nedeniyle 

enflasyonda yukarı yönlü hareketin bu ay da devam etmesini bekliyoruz. Piyasa medyan tahminleri ise 

tüketici fiyatlarının aylık bazda %0,47, yıllık bazda %9,73 artış göstermesi yönünde.  

Küresel piyasalarda gözler Fed Başkanı Yellen’ın açıklamalarında olacak. ABD Başkanı Trump’ın 

güçlü dolar karşıtı söylemleriyle uzun süredir zayıf seyreden dolar Fed beklentileriyle tekrar güçleniyor. TSİ 

21:00’da Fed Başkanı Yellen’ın konuşması bulunuyor. Son dönemde bölgesel Fed Başkanlarından 

gelen şahin söylemlerin ardından Fed vadelilerinde Mart ayı faiz artırım ihtimalleri %80’e kadar yükselmişti. 

Bu sabah Fed Guvernörü Powell da faiz artırımı için Mart ayına işaret eden açıklamalarda 

bulundu. Şahin söylemlerin ardından Yellen piyasaları rahatlatmak adına bu akşam ki konuşmasında 

dengeleyici açıklamalarda bulunabilir. Aksi olması halinde dolardaki güçlenme kaçınılmaz olacaktır.  

Günün ajandası... İçeride Şubat ayı enflasyon verilerinin takip edileceği günde Almanya, Euro Bölgesi ve 

ABD’den hizmet PMI verilerini alacağız. Ayrıca Euro bölgesi Ocak ayı perakende satışlar verisi de var. 

Ekonomik Veri Takvimi  

      Beklenti Önceki 

3 Mart 2017, Cuma 

10:00 Türkiye TÜFE (Yıllık) (Şubat) 9,73% 9,22% 

10:00 Türkiye TÜFE (Aylık) (Şubat) 0,47% 2,46% 

10:00 Türkiye (ÜFE) (Yıllık) (Şubat) -- 13,69% 

10:00 Türkiye (ÜFE) (Aylık) (Şubat) -- 3,98% 

11:55 Almanya Hizmet PMI (Şubat) 54,4 54,4 

12:00 Euro Bölgesi Hizmet PMI (Şubat) 55,6 55,6 

13:00 Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Aylık) (Ocak) 0,40% -0,30% 

13:00 Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Yıllık) (Ocak) 1,60% 1,10% 

17:45 ABD Hizmet PMI (Şubat) 53,9 53,9 

18:00 ABD ISM İmalat Dışı PMI (Şubat) 56,4 56,5 

          

TSİ 21:00'da Fed Başkanı Yellen'ın konuşması bulunuyor.  
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EUR/USD 
 

Paritede 1,05 desteğinde tutunma çabasında bulunuyor… 

Paritede bu akşam Fed Başkanı Janet Yellen’ın konuşması fiyatlamalarda etkili olacak. Fed üyelerinden son 

günlerde şahince açıklamaların etkisi ile artan aşağı yönde hareket devam etmektedir. ABD tarafında bugün 

Şubat ayı Hizmet PMI ve ISM İmalat Dışı PMI verileri izlenecek. Avrupa’da ise Euro Bölgesi Hizmet PMI ve, 

Perakende Satışlar, Almanya’da ise Hizmet PMI verileri takip edilecek. Dünkü işlemlerde 1,0530-1,0595 

bandında hareket eden paritede zayıf görünüm devam ediyor. Paritede 5 günlük AO (1,0537) ve 22 günlük 

AO noktası 1,0584 zayıf seyir devam etmektedir. Paritede 1,0540 ara direnç olmak üzere, 1,0600-1,0640 

önemli direnç bölgesini oluşturmaktadır. Aşağı yönde ise 1,05 önemli trend destek noktası olarak izlenmeye 

devam edilebilir. Kırılması durumunda 1,0450 ve daha önceki dip noktası olan 1,0341 sözkonusu olabilir. 

 

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

EUR/USD 1,0519 1,0503 1,0524 1,0515 1,0506 1,0494 1,0528 1,0537 

         

 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  
 
Dolar/TL’de 3,69 (50 günlük AO) üzerinde 3,76 gündemde… 

Fed üyelerinden gelen açıklamalarla Mart ayı toplantısında faiz artışı ihtimallerinin %80’lere yükselmesi ile 

dolar küresel para birimleri karşısında dün değer kazancını artırdı. Piyasalarda yarın akşam TSİ ile 21:00’da  

Fed Başkanı Janet Yellen’ın konuşması bekleniyor. Bugün ABD tarafında veri gündemi sakin. Dolar/TL 

paritesi dünkü işlemlerde 3,6267-3,6787 aralığında hareket ettikten sonra günü 3,6562 seviyesinden 

tamamladı. Kurda geçtiğimiz hafta 3,5561 seviyesinden destek bulunması ile başlayan yukarı yönde hareket 

son iki işlem gününde ivmesini artırdı. 100 günlük AO seviyesi ve trend direncinin yaklaştığı 3,60’ın üzerinde 

güç kazanılması ile başlayan yukarı hareketlilik dünkü işlemlerde 3,65 üzerine taşındı. Dolar/TL’de olası 

yukarı hareketin devam etmesi halinde, 5 günlük AO (3,6341), 22 günlük AO’yı (3,6419) yukarı yönde 

geçerse pozitif görünüm artabilir. Dünkü işlemlerin ardından orta vadeli teknik göstergesi MACD sıfır çizgisi 

altında alım konumuna geçti. Özetle 3,65 üzerinde güç kazanılması durumunda, yükselişin etkisi 3,70 

hedefli sürebilir. Olası geri çekilmelerde 3,65altında hareketin başlaması durumunda 3,6250 ve 3,600 kısa 

vadeli destekleri yeniden gündeme gelebilir.  

 

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

USD/TL 3,7045 3,6785 3,7075 3,6968 3,6862 3,6678 3,7152 3,7258 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

USD 3,5986 3,6956 3,6813 3,4802 3,2204 0,5% -0,9% 1,6% 
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EUR/TRY 
 
Paritede 3,90 üzerinde yuıkarı hareketlilik devam edebilir… 

EURTRY paritesinde dünkü işlemlerde 3,8460-3,9249 aralığında gerçekleşti. Fed’in Mart ayı toplantısında 

faiz artırma ihtimallerinin %80’lere yükselmesi ile Euro fiyatlamalarını olumsuz etkilemektedir. Avrupa’da 

ise Euro Bölgesi Hizmet PMI ve, Perakende Satışlar, Almanya’da ise Hizmet PMI verileri takip edilecek. 

Paritede 3,90 desteği altına geri çekilmelerde, 22 günlük AO desteği 3,8586 seviyesi öne çıkabilir. Diğer 

tarfatan 50 günlük AO direncinin de bulunduğu 3,90/3,92 direnç bölgesi üzerinde olası kapanışlarda yukarı 

yönde 3,95 dirnecini gündeme getirebilir.  

 

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

EUR/TL 3,8895 3,8695 3,8965 3,8852 3,8738 3,8582 3,9008 3,9122 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi (%) 

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

EUR 3,7996 3,9371 3,9031 3,7226 3,5187 0,4% -1,3% 2,8% 
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GBP/USD 
 

Aşağı yönde destek arayışı devam ediyor … 
Fed Başkanı Yellen’ın bu akşamki konuşması öncesinde küresel piyasalarda dolar lehine fiyatlamalar devam 

etmektedir. Hafta başından itibaren Fed üyelerinden şahince açıklamaların gelmeye devam etmesi GBP/USD 

paritesinde aşağı yönlü seyri artırdı. Dünkü işlemlerde 1,22454-1,23064 bandında hareket edildikten sonra 

günü, 1,22637 seviyesinden kapattı. Bir önceki gün altı haftalık hareket bandı olan 1,2350-1,2700 aralığının 

aşağı yönde kırılması ile parite destek arayışına girdi. Paritede 5 günlük AO seviyesi 1,2300 altında zayıf 

görünüm devam edebilir. Bu seviye üzerinde sonraki direnç noktalarını ise 1,23500 ve 1,2400 seviyeleri 

oluşturmaktadır. Bu akşamki Fed Başkanı Yellen açıklamaları öncesinde, paritede zayıf görünüm devam 

edebilir.  
 

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

GBP/USD 1,2269 1,2259 1,2283 1,2271 1,2258 1,2247 1,2282 1,2295 

         

 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 
114,50 direnci üzerinde, yukarı hareketlilik artabilir…  
Hafta başından itibaren Fed yetkililerinden gelen açıklamalarla küresel para birimleri karşısında doların 

değer kazancını izledik. Fed Başkanı Yellen’ın TSİ ile 21:00 yapacağı konuşma paritenin yönünde belirleyici 

olabilir. Dünkü işlemlerde 113,640-114,389 bandında hareket edilmesinin ardından gün üst banta yakın 

kapatıldı. Paritede dünkü işlemlerde kısa vadeli alçalan kanalın üst bandı 114,000 seviyesi üzerinde kısa 

vadeli pozitif görünüm devam edebilir. Bu seviye üzerine yerleşme olması durumunda 114,500 ara direnç 

olmak üzere 114,92 direnci test edilebilir. Aşağıda yönde ise  113,500, 112,800 ve 112,00 direnç noktaları 

olarak izlenebilir.  

 

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

USD/JPY 114,13 114,12 114,48 114,24 114,01 113,89 114,37 114,60 

         

 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 

Faiz artırım beklentisi ile altında düşüş… 

Fed başkanlarından gelen şahince açıklamalarla Mart ayında Fed’den faiz artırım ihtimalinin %80’i aşması 

ile altında dün de düşüş yaşandı. Dünü 1235 dolardan kapatan altının ons fiyatı bu sabah 1231 dolarda. 

Dünkü yazımızda da belirttiğimiz 1236-1250 aralığını aşağı kıran altında 5 günlük ortalamaya denk gelen 

1244 seviyesinin altında görünümü negatif olarak değerlendirmeye devam edeceğiz. Bu seviyenin altında 

1226 ardından 1216 seviyelerine doğru düşüşün devam etmesi beklenebilir. Bugün  akşam TSİ 21:00’de 

Fed Başkanı Yellen’ın yapacağı konuşma altında fiyatlamalar açısından yakından takip edilecek.  

 

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

XAU/USD 1235 1231 1250 1239 1227 1220 1246 1258 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO)    

 5 22 50 100 200    
XAU/USD 1248 1235 1205 1213 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. 

 


