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PİYASALARDA SON DURUM 

Mart ayının önemli gündem maddeleri… 

  8 Mart Türkiye Ocak ayı Sanayi Üretimi 

  9 Mart Avrupa Merkez Bankası Faiz Kararı 

10 Mart  ABD Şubat ayı İstihdam Raporu 

13 Mart  Türkiye Ocak ayı Ödemeler Dengesi İstatistikleri  

15 Mart  Fed Faiz Kararı ve Projeksiyonları ve Fed Başkanı Yellen’ın Basın Toplantısı 

  Hollanda Parlamento Seçimleri 

16 Mart  BoJ Faiz Kararı 

TCMB Faiz Kararı 

  İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı 

31 Mart  Türkiye 4Ç16 Büyüme Verisi 

 

Bu ay Merkez Bankaları piyasalara yön verecek...   

Merkez Bankaları takvimi açısından zayıf geçen Şubat ayının ardından Mart ayında yoğun bir takvim bizi 

bekliyor. 9 Mart’ ECB, 15 Mart’ta Fed, 16 Mart’ta ise BoJ, TCMB ve BoE faiz kararını açıklayacak. Yeni ABD 

Başkanı Trump’ın mali politikalarının etkileri, güçlenen ABD ekonomisiyle bölgesel Fed başkanlarından şahin 

söylemler son dönemde Mart ayı faiz artırım beklentilerini %90’a kadar çıkarmış durumda. 

Yurtiçinde Mart ayında PPK kararı ile 4Ç16 büyümesi takip edilecek… 

Bu yılın başından bu yana gelişmekte olan ülkelere yaşanan para girişlerinden nasibini alan BIST’te yaşanan 

hızlı yükseliş sonrasında Mart ayındaki seyirde Fed ve PPK kararı ile referandum sonucuna ilişkin 

beklentilerin etkili olacağını tahmin ediyoruz. 4Ç16 dönemine ilişkin büyüme rakamını ise ayın son günü 

alacağız. Ocak ayında 14,1 milyar dolar olarak gerçekleşen gelişmekte olan ülkelerdeki yabancı alımları, 

Şubat ayında 17,1 milyar dolara yükseldi. TCMB verilerine göre ise ilk iki ayda yabancılar BIST’ten 1 milyar 

dolarlık net alım yaparken, DIBS’ten ise 354,5 milyon dolarlık net çıkış yaptılar. Referandum sonucunun 

doğrudan yabancı yatırımlar ve portföy girişleri açısından belirleyici olacağını düşünüyoruz. Olası bir hayır 

sonucunda hükümetin erken seçime gidip gitmeyeceği ise siyasi açısından yeni bir risk olacaktır.   

 

Ekonomik Veri Takvimi  

      Beklenti Önceki 

6 Mart 2017, Pazartesi 

18:00   ABD Fabrika Siparişleri (Aylık) (Ocak) 1,00% 1,30% 

18:00   ABD Ulaşım Hariç Fabrika Siparişleri (Aylık) (Ocak) -- 2,10% 
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EUR/USD 
 

Paritede 1,05 desteği önemini koruyor… 

Paritede geçtiğimiz hafta genelinde Fed üyelerinden gelen açıklamalar ve Fed Başkanı Yellen’in Cuma günkü 

açıklamaları takip edildi. Fed’in Mart ayı toplantısında faiz artırma ihtimallerinin %90’ların üzerine 

yükselmesi kurun aşağı yönde hareket etmesine neden oldu. Fed Başkanı Yellen Cuma akşamı yaptığı 

açıklamada ABD ekonomisinin beklendiği gibi gitmesi durumunda Mart ayında faiz artırmanın uygun 

olabileceğini belirtti. Yellen’in açıklamasının ardından paritede yukarı yönde harekete geçerek haftayı 

1,0615’ten tamamladı. Bu hafta veri akışı yoğun. ABD tarafında Fabrika Siparişleri, ADP Özel Sektör 

İstihdamı, Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranı verileri takip edilecek. Avrupa’da ise Almanya Fabrika 

Siparişleri, Euro Bölgesi 4.çeyrek GSYIH, Almanya Sanayi Üretimi  ve İngiltere Sanayi üretimi verileri  takip 

edilecek. Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası ECB toplantısı ve sonrasında ECB Başkanı Draghi'nin Basın 

Toplantısından gelecek açıklamalar izlenecek.  Geçtiğimiz hafta 1,0495-1,0631 bandında hareket eden, 

parite haftayı 5 haftalık AO noktası olan 1,0613’ün hemen üzerinde kapattı. Bu hafta 1,0613 üzerinde 

kalınması haftalık bazda yukarı yönde hareketin devam etmesi için önemli. Bu seviye üzerinde hareketin 

devam etmesi durumunda 22 haftalık AO’sının da yaklaştığı 1,0713 önemli direnç noktasını 

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 1,0615 1,0503 1,0615 1,0577 1,0540 1,0465 1,0652 1,0690 

         

 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 3,70 üzerinde kısa vadeli görünüm pozitif… 
Cuma akşamı yaptığı konuşmada Fed Başkanı Janet Yellen, ABD ekonomisinin beklendiği gibi gitmesi 

durumunda Mart ayında faiz artırmanın uygun olabileceğini ifade etti. Fed Başkanı Yellen’in konuşması ile 

bir miktar dalgalanma yaşanmasının ardından dolar endeksi aşağı yönde fiyatlandı. Geçtiğimiz hafta ise Fed 

üyelerinden gelen şahince açıklamalar Fed’in Mart ayında faiz artırma ihtimallerinin %90’ların üzerine 

taşıması kurun yukarı yönde hareket etmesinde etkili olmuştu. Diğer taraftan Cuma günü Şubat ayında 

TÜFE’nin aylık bazda %0,47 olan piyasa beklentisinin üzerinde %0,81 artış göstermesi kurun yukarı yönde 

hareketini artırdı. Bu hafta veri gündeminde ABD tarafında bugün Fabrika Siparişleri, Çarşamba günü ADP 

Özel Sektör İstihdamı ve Cuma günü Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranı verileri öne çıkmaktadır. 

Yurtiçinde ise Ocak ayı sanayi üretimi verileri takip edilecek. Dolar/TL paritesinde geçtiğimiz haftaki 

işlemlerde 3,5815-3,7474 aralığında hareket ettikten sonra hafta 3,7236 seviyesinden tamamladı. Haftaya 

3,60 seviyelerinden başlayan dolar/TL kuru hafta genelinde yükseliş eğilimini sürdürerek Cuma günkü 

işlemlerde 3,7474 seviyesi test edildi. Hafta ortasında 22 günlük AO noktasının yaklaştığı 3,65 geçilerek 

yukarı yönde hareketlilik güç kazandı. Haftanın ikinci yarısında ise 3,65 üzerinde hareketin 50 günlük 

AO’sının da yaklaştığı 3,70 üzerine taşınması ile MACD sıfır çizgisi altında alım konumuna geçti. Bu hafta 

3,69 (50 günlük AO) üzerinde  kalınması halinde 3,75 ilk direnç konumundadır. Kurda 3,69 altına inilmesi 

durumunda ise 3,65 önemli destek olmak üzere, 3,6250 ve 3,6000 kısa vadeli destekleri yeniden gündeme 

gelebilir.  

 

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

USD/TL 3,7225 3,7125 3,7405 3,7252 3,7098 3,6972 3,7378 3,7532 

         

 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 

 
Haftalık bazda 3,90 önemli destek konumunda… 

EURTRY parites geçtiğimiz haftaki işlemlerde 3,7913-3,9526 aralığında hareket etti. Hafta genelinde Fed’in 

Mart ayı toplantısında faiz artırma ihtimallerinin yükselmesi ile TL’de değer kayıplarının artması, paritede 

yukarı yönde hareketi artırdı. Veri gündemi açısından yoğun olan bu hafta Avrupa tarafında Almanya Fabrika 

Siparişleri, Euro Bölgesi 4.çeyrek GSYIH ve Almanya Sanayi Üretimi verileri izlenecek. Diğer taraftan 

Paritede Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası ECB toplantısı ve ECB Başkanı Draghi'nin Basın 

Toplantısından gelecek açıklamalar takip edilecek. Yurtiçinde ise sanayi üretimi verileri izlenecek. Haftalık 

bazda  3,90 (5 haftalık AO) desteği teknik yönde belirleyici olabilir. Bu seviye üzerinde kalınması durumunda 

3,95, 3,98 ve 4,00 dirençleri gündeme gelebilir. Aşağı yönde ise 3,90 altında 3,8750, 3,85 ve 3,82 destek 

seviyelerini oluşturmaktadır. 

 

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

EUR/TL 3,9295 3,9055 3,9455 3,9268 3,9082 3,8868 3,9482 3,9668 

         

 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 
 

Orta vadeli görünüm zayıf seyrini sürdürüyor… 
Geçtiğimiz hafta içeridinde Fed üyelerinden şahince açıklamaların gelmeye devam etmesi GBP/USD 

paritesinde aşağı yönde hareketin arttığını izledik. Fed Başkanı Yellen’ın Cuma günkü konuşması sonrasında 

ise parite bir miktar yukarı yönde hareket etti. Yeni haftada ise hafif eksi yönde 1,22870 seviyelerinde 

hareket edildiğini izliyoruz. Bu hafta ABD tarafında ekonomik veri akışı yoğun. ABD Fabrika Siparişleri, ADP 

Özel Sektör İstihdamı, Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranı verileri takip edilecek. Cuma günü ise İngiltere 

Sanayi üretimi verileri izlenecek. Geçen haftaki işlemlerde 1,22145-1,24835 bandında hareket edildikten 

sonra haftayı, 1,22915 seviyesinden kapattı. Geçen hafta son altı haftalık hareket bandı olan 1,2350-1,2700 

aralığının aşağı yönde kırılması zayıf görünümün etkisinin arttığını izledik. Paritede hafta başında 5 günlük 

AO seviyesi 1,2300 ilk direnç olmak üzere, 1,2350 ve 1,2400 sonraki seviyeleri oluşturmaktadır.  
 

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

GBP/USD 1,2298 1,2215 1,2299 1,2271 1,2242 1,2186 1,2327 1,2355 

         

 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 
Haftanın ilk yarısında 114,000 -114,500 dirençleri önemli konumda… 
Geçtiğimiz hafta içinde Fed yetkililerinden gelen açıklamalarla küresel para birimleri karşısında dolar pozitif 

fiyatlandı. Fed Başkanı Yellen Cuma akşamı yaptığı konuşmasında ABD ekonomisinin beklendiği gibi gitmesi 

durumunda Mart ayında faiz artırmanın uygun olabileceğini ifade etti. Konuşmanın ardından paritede aşağı 

yönde hareketlilik görüldü. Bu hafta ABD tarafında veri gündeminde Fabrika Siparişleri, ADP Özel Sektör 

İstihdamı, Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranı verileri takip edilecek. Geçen haftaki işlemlerde ise 111,691-

114,748 bandında hareket edilmesinin ardından hafta 113,845 seviyesinden kapatıldı. Paritede bu hafta 

kısa vadeli alçalan kanalın üst bandı 114,000 seviyesi üzerine yükseliş olmaması durumunda aşağı yönde 

hareketlilik görülebilir. Aşağıda yönde ise  113,500, 112,800 ve 112,000 seviyeleri destek olarak izlenebilir. 

Diğer taraftan 114,000 üzerine yerleşme olması durumunda 114,500 ara direnç olmak üzere 114,92 direnci 

test edilebilir.  

 

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

USD/JPY 113,91 113,90 114,75 114,18 113,62 113,34 114,47 115,03 

         

 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 

1240 önemli direnç konumunda… 

Hafta genelinde Fed başkanlarından gelen şahince açıklamalar takip edilmesinin ardından Cuma akşamı Fed 

Başkanı Yellen’nın ile Yardımcısı Fisher açıklamaları takip edildi. Yellen Mart ayı toplantısında faiz artırımının 

uygun olabileceğini söyledi. Bu hafta ABD tarafında veri gündeminde Fabrika Siparişleri, ADP Özel Sektör 

İstihdamı, Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranı verileri takip edilecek. Cuma gününü 1235 dolardan kapatan 

altının ons fiyatı bu sabah 1233 dolarda. Bu hafta 5 ve 22 günlük AO’ların yaklaştığı 1240 ilk önemli direnç 

konumunda bulunmaktadır. Bu seviyenin öncesinde ise 1235 (200 günlük AO) orta vadeli görünüm açısında 

izlenebilir. Aşağı yönde ise 1230 altına gerilemeler negatif fiyatlamaları artırabilir ve 1223, 1216 ve 1207 

seviyelerini gündeme getirebilir.  

 

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

XAU/USD 1234 1223 1236 1231 1226 1218 1239 1244 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO)    

 5 22 50 100 200    
XAU/USD 1241 1235 1207 1212 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. 

 


