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PİYASALARDA SON DURUM 

BIST haftaya güçlü başlangıç yaparken TL ve faizde sakin bir başlangıç görüldü. Küresel 

piyasalarda ise satışlar ön planda... 

TCMB’nin ağırlıklı fonlamasının %10,62 çıktığı günde (2012 yılından bu yana görülen en yüksek seviye) 

USD/TL’de dün 3,70-3,73 aralığında sakin bir seyir izlendi. Kapanış 3,7163 seviyesinden gerçekleşirken bu 

sabah USD/TL’de işlemler 3,71’in hemen üstünden geçiyor. Gösterge tahvilin faizinde ise %11,45’e 

doğru hafif bir yükseliş yaşanırken, BIST ise banka hisseleri önderliğinde 91.000’nin üzerine yükselirken 

kapanış %1,47’lik primle 91.045 seviyesinden gerçekleşti. Veri akışının sakin olduğu dün içeride Moody’s’in 

açıklamalarını da takip ettik. Moody’s, Türk bankalarının iyi sermayelendirilmiş durumunu koruduğunu, 

bölgedeki ülkelerle olan karşılıklı ilişkilerde yaşanan toparlanmanın ise önümüzdeki dönemde turizm 

sektörünü olumlu yönde etkileyebileceğini açıkladı. 

Fed’in 14-15 Mart toplantısında faiz artışına kesin gözüyle bakılırken, Wall Street endeksleri geçen hata 

yaşanan rekor yükselişlerin ardından haftaya satıcılı bir başlangıç yaptı. Avrupa’da ise bankalar kaynaklar 

sıkıntıların yeniden gündeme gelmesinin yanı sıra Fransa seçimlerinin yarattığı belirsizlikle endeksler değer 

kaybı yaşadılar.  

Yeni günde Asya piyasalarında görünüm satıcılı (Shanghai -%0,12, Nikkei -%0,21). Fed 

beklentileriyle altındaki kayıplar ise sürüyor. Mart başından bu yana düşüşünü sürdüren altının onsunda 

sabah itibariyle işlemler 1.225 dolardan geçiyor. Dünkü satışların ardından ABD vadelilerinde bu sabah 

%0,02 ile yönsüz bir seyir var.  

Günün ajandası... Bugün içeride önemli veri akışı yok. Yurtdışında Almanya’da Ocak ayı fabrika siparişleri 

açıklanacak. Beklenti %2,7 oranında düşüş olması yönünde. Euro Bölgesi’nde ise 4.çeyrek büyüme verisi 

açıklanacak. Beklenti yıllık bazda %1,7 artış, çeyreksel bazda %0,4 artış olması yönünde.  

 

Ekonomik Veri Takvimi  

 
      Beklenti Önceki 

7 Mart 2017, Salı 

10:00 Almanya Fabrika Siparişleri (Aylık) (Ocak) -2,70% 5,20% 

13:00   Euro Bölgesi GSYIH (Yıllık) (4. Çeyrek) 1,70% 1,70% 

13:00   Euro Bölgesi GSYIH (Çeyreklik) (4. Çeyrek) 0,40% 0,40% 
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EUR/USD 
 

Paritede 1,05 desteği önemini koruyor… 

Küresel piyasalarda Fed’in Mart ayı toplantısı faiz artırma ihtimallerinin %90’ların üzerine yükselmesinin 

ardından, yeni haftanın ilk işlem gününde dolar endeksi 101,220-101,740 bandında hareket etti. 

EURUSD’da ise Cuma akşamı Fed Başkanı Yellen’in açıklamalarının ardından 1,06 üzerine doğru tepki 

hareketleri dün 1,0640 ile sınırlı kaldı. Dün ABD tarafında açıklanan Ocak ayı dayanıklı mal siparişleri, %1 

olan piyasa beklentilerinin üzerinde, %2 artış gösterdi. Verinin ardından paritede dolar lehine fiyatlamalar 

görüldü. Bugün ABD tarafından veri akışı sakin. Avrupa’da ise Almanya Ocak ayı Fabrika Siparişleri, Euro 

Bölgesi 4.Çeyrek GSYIH verisi takip edilecek. Hafta genelinde ise Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası 

ECB toplantısı ve ABD tarım dışı istihdam verisi beklenecek. Dünkü işlemlerde 1,0574-1,640andında 

hareket eden, parite yeni günde 1,0583 seviyesinde yatay yönde hareket etmektedir. Paritede 1,0613 (5 

haftalık AO) üzerine yükseliş olması haftalık bazda yukarı yönde hareket edilmesi için önemli. Bu seviye 

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

noktasını oluşturmaktadır. Aşağı yönde ise 1,0570 altına geri çekilmelerde  1,05 önemli trend desteği 

yeniden gündeme gelebilir. Paritede 1,05 altında ise 1,0450 ve daha önceki dip noktası olan 1,0341 

seviyeleri sonraki önemli seviyelerini oluşturmaktadır. 

 

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

EUR/USD 1,0585 1,0574 1,0640 1,0600 1,0559 1,0534 1,0625 1,0665 

         

 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 önemli destek olarak izlenebilir… 
Küresel piyasalarda Fed’in Mart ayı toplantısına ilişkin faiz artışı ihtimalleri artması ile geçtiğimiz hafta 

yükselen dolar endeksi, dünkü işlemlerde 101,220 seviyesinde destek buldu. Bugün ise 101,660 

seviyesinde yatay yönde bulunmaktadır. 14-15 Mart’ta FOMC toplantısı öncesinde, bu hafta Çarşamba günü 

ADP özel sektör istihdamı ve Cuma günü açıklanacak Şubat ayı istihdam raporu küresel piyasalarda önemle 

takip edilecek. Yurtiçinde ise büyüme verisinin öncü göstergesi olan Ocak ayı sanayi üretimi verileri takip 

edilecek. Dolar/TL paritesinde dünkü işlemlerde 3,7029-3,7288 aralığında hareket ettikten sonra günü 

3,7163 seviyesinden tamamladı. Geçtiğimiz hafta hızlı yükselişin etkisi ile 3,75 direncini hedefleyen parite 

yeni haftada 3,70 desteği üzerinde kalma çabası görüldü. Geçtiğimiz 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 3,70 (50 günlük AO) üzerinde  kalınması halinde 3,75 ilk direnç olmak üzere 

alçalan trend direnci 3,80 gündeme gelebilir. Kurda olası geri çekilmelerde 3,70 altına inilmesi durumunda 

ise 3,65 önemli destek konumundadır.  

 

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

USD/TL 3,7085 3,7025 3,7225 3,7112 3,6998 3,6912 3,7198 3,7312 

         

 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 
 
3,90- 3,95 bandı dışındaki hareketler yönde belirleyici olabilir… 

EURTRY paritesi dünkü işlemlerde 3,9271-3,9553 aralığında hareket etti. Geçtiğimiz hafta Fed’in Mart ayı 

toplantısında faiz artırma ihtimallerinin yükselmesi ile başlayan yükselişin ardından yeni haftada hafif artı 

yönde hareket edildi. Bugün Avrupa tarafında Almanya Ocak ayı Fabrika Siparişleri, Euro Bölgesi 4.Çeyrek 

GSYIH verisi takip edilecek. Diğer taraftan Paritede Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası ECB toplantısı 

ve ECB Başkanı Draghi'nin Basın Toplantısından gelecek açıklamalar beklenmektedir. Yurtiçinde ise hafta 

ortasında sanayi üretimi verileri izlenecek. Haftalık bazda 3,90 (5 haftalık AO) desteğinin teknik yönde 

önemini korumasını ve bu seviye üzerinde 3,95, 3,98 ve 4,00 seviyelerinin direnç olarak izlenmesini 

öneriyoruz. Aşağı yönde 3,90 kırılması durumunda ise 3,8750, 3,85 ve 3,82 destekleri gündeme gelebilir. 

 

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

EUR/TL 3,9315 3,9225 3,9485 3,9342 3,9198 3,9082 3,9458 3,9602 

         

 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… 

Son bir haftalık işlemlerde Fed’in Mart ayı toplantısında faiz artışı ihtimallerinin yükselmesi ile GBP/USD 

paritesinde aşağı yönde hareketlilik arttı. Bu hafta paritede ADP Özel Sektör İstihdamı, Tarım Dışı İstihdam 

ve İşsizlik Oranı verileri takip edilecek. Cuma günü ise İngiltere Sanayi üretimi verileri izlenecek. Dünkü 

işlemlerde 1,22245-1,23011 bandında hareket edildi. Paritede son iki işlem gününde altı haftalık hareket 

bandı olan 1,2350-1,2700 aralığının aşağı yönde kırılması nedeniyle aşağı yönde hareketin arttığını 

izliyoruz. Kısa vadede 5 günlük AO seviyesi 1,22760 üzerine yükseliş olmaması durumunda aşağı yönde 

zayıf görünüm devam edebilir.  Aşağıda 1,22, 1,21 ve 1,2040 önemli destekleri oluşturmaktadır.   
 

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

GBP/USD 1,2236 1,2224 1,2301 1,2254 1,2207 1,2177 1,2283 1,2331 

         

 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 
 
114,000 -114,500 önemli dirençler olarak izlenebilir… 

Fed’in 15 Mart’ta yapacağı toplantıda faiz artışı ihtimallerinin artması ile geçen hafta doların küresel para 

birimleri karşısında değer kazancı arttı. Yeni haftada ise fiyatlamalarda ise Cuma günü açıklanacak Şubat 

ayı istihdam raporu belirleyici olabilir. Dünkü işlemlerde ise 113,560-114,140 bandında hareket edilmesinin 

ardından dünü 113,845 seviyesinden kapatıldı. Yeni günde ise 113,942 seviyesinde haifif artı yönde hareket 

etmektedir. Paritede bu hafta kısa vadeli alçalan kanalın üst bandı 114,000 üzerine yükseliş olması 

durumunda 114,500 ara direnç olmak üzere 114,902 direnci test edilebilir. Aşağıda yönde ise  113,500, 

112,800 ve 112,000 seviyeleri destek olarak izlenebilir. 

 

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

USD/JPY 113,91 113,56 114,14 113,87 113,60 113,29 114,18 114,45 

         

 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 

1230 altında negatif görünüm artabilir… 

Fed’in faiz artışı ihtimallerinin artması ile dolar tarafında güçlenme, Altın’da ise aşağı yönde hareket 

görülmektedir.  Bu hafta ABD tarafında ADP Özel Sektör İstihdamı, Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranı 

verileri takip edilecek. Dünkü işlemleri 1226 dolardan kapatan altının ons fiyatı bu sabahta bu seviyelere 

yakın yatay yönde hareket etmektedir. Kısa vadede  5 günlük AO’ların yaklaştığı 1230 ilk önemli direnç 

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

açısından izlenebilir.  Değerli madende 1230 altında kapanışlarda 1223, 1216 ve 1207 destekleri gündeme 

gelebilir. 

 

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

XAU/USD 1226 1225 1237 1229 1222 1217 1234 1241 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO)    

 5 22 50 100 200    
XAU/USD 1239 1237 1209 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. 

 


