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PİYASALARDA SON DURUM 

Avrupa’da siyasi gelişmelerin takip edildiği ve Fed’in faiz artırım ihtimallerinin yükseldiği bu ortamda Cuma 

günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde küresel piyasalarda risk iştahı zayıflamış durumda. 

ABD ve Avrupa’da endekslerinde satışlar ön plana çıkarken, güçlenen dolara rağmen gelişen ülke kurlarının 

birçoğu TL önderliğinde değer kazandı. Gün içerisinde 3,6712’ye kadar gerileyen ve günü 3,6809’dan 

tamamlayan USD/TL’de işlemler 3,6783’den geçiyor.  

Gelen veriler eşliğinde yeni günde Asya piyasalarında görünüm satıcılı. (Nikkei -%0,60, 

Shanghai -%0,17) Japonya’da 4Ç16 büyümesi yıllık bazda %1,6 beklentisinin altında %1,2’ye revize 

edildi. Çin’de ise ihracat yıllık %4,2 ile zayıf kalırken, ithalat %44,7 ile güçlü yükseliş kaydetti. Dünkü 

satışların ardından bu sabah ABD vadelilerinde %0,12 ile kayıplar sürerken, Fed beklentileriyle gerileyen 

altının onsu 1.214 seviyesine kadar indi.  

TCMB Başkanı Çetinkaya saat 10:00’da Denizli’de bir konuşma yapacak. TCMB Başkanı Murat 

Çetinkaya, 8 Mart saat 10.00’da Denizli Sanayici, Tüccar ve İşadamları Platformunun düzenleyeceği bir 

toplantıda konuşma gerçekleştirecek. 16 Mart’a gerçekleşecek PPK toplantısı öncesinde Çetinkaya’nın 

vereceği sinyaller önemli. Daha önce de belirttiğimiz gibi çift hanelere ulaşan manşet enflasyon TCMB’yi 

sıkı duruşunu artırmak zorunda bırakabilir. Öte yandan 15 Mart’ta Fed’in faiz artırımına neredeyse kesin 

gözüyle bakılıyor. TCMB’nin aksiyonunda Fed de belirleyici olacaktır.  

Bugünün diğer önemli verisi ise yine saat 10:00’da açıklanacak Ocak ayı sanayi üretimi rakamı 

olacak. Sanayi üretimi, 3Ç16’da %3,2 oranında daralma gösterdikten sonra 4Ç16’da yıllık %2 oranında 

artış ile 2016 yılının son çeyreğinde GSYH’nın sınırlı da olsa ılımlı bir büyümeye geçiş yapabileceğine işaret 

etmişti. Ocak ayı sanayi üretiminde Foreks anketine göre arındırılmamış seride yıllık bazda %4,1 artış 

beklenirken, arındırılmışta yıllık %1,9 artış öngörülüyor. 

Dışarıda ise bugün saat 10:00’da Almanya Ocak ayı sanayi üretimi verisi saat 16:15’de ise Şubat ayı 

ABD’den ADP özel sektör istihdamı takip edilecek.  

 

Ekonomik Veri Takvimi  

      Beklenti Önceki 

8 Mart 2017, Çarşamba 

10:00 Almanya Sanayi Üretimi (Aylık) (Ocak) 2,00% -3,00% 

10:00   Türkiye Sanayi Üretimi (Takvim Etkisinden Arındırılmış-Yıllık) (Ocak) 1,90% 1,30% 

16:15   ABD ADP Özel Sektör İstihdamı (Şubat) 183 bin 246 bin 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ana sayfaya dönmek için tıklayınız 

EUR/USD 
 

Hareket bandının daraldığı paritede, negatif görünüm devam ediyor… 

Küresel piyasalarda Fed’in 14-15 Mart toplantısında faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, dünkü 

işlemlerde dolar endeksi 101,530-101,910 bandında hareket etti. Bugün ise dolar endeksinin 101,790 

seviyesinde hafif eksi yönde hareket ettiğini izlemekteyiz. Dün ABD’de Ocak ayı dış ticaret açığı %9.6 artışla 

48,5 milyar dolar ile beklentiler dahilinde geldi. ABD’nin dış açık rakamı Mart 2012'den beri en yüksek 

seviyeye yükselmiş oldu. Bugünün veri gündeminde ABD tarafında Ocak ayı ADP Özel Sektör İstihdam verisi 

ile Almanya Ocak ayı Sanayi Üretimi verileri öne çıkıyor. Diğer taraftan yarın Avrupa Merkez Bankası (ECB) 

toplantısı ve Cuma günü ABD Tarım Dışı istihdam verisi beklenmektedir. Dünkü işlemlerde 1,0558-1,602 

bandında hareket eden, parite yeni günde 1,0563 seviyesinde hafif eksi yönde hareket etmektedir. Paritede 

1,0589’a gerileyen 5 haftalık AO altında negatif görünüm devam edebilir. Bu seviye altında ise 1,05 önemli 

trend desteği yeniden gündeme gelebilir. Sonraki destekler ise 1,0450 ve daha önceki dip noktası olan 

1,0341’de bulunmaktadır. Paritede olası yukarı yönde hareketlerde 5 haftalık AO’nın geçilmesi halinde ise 

1,06 ve 1,0640 ilk direnç noktaları olmak üzere,  22 haftalık AO’sının da yaklaştığı 1,0690 önemli direnç 

konumundadır. 

 

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

EUR/USD 1,0570 1,0558 1,0602 1,0577 1,0551 1,0533 1,0596 1,0621 

         

 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  
 

3,65 önemli destek olarak izlenebilir… 
Fed ve TCMB’nin önümüzdeki hafta gerçekleştireceği toplantılar öncesinde bugün özel sektör istihdamı, 

Cuma günü ise tarım dışı istihdam verisi bekleniyor. ABD’de tarım dışı istihdam verisinin 190,000 artış 

göstermesi ve işgücü piyasasında istikrarlı bir artış olduğuna işaret etmesi beklenmektedir. Yurtiçinde ise 

yarın açıklanacak Ocak ayı sanayi üretimi verisi takip edilecek. Dolar/TL paritesi dünkü işlemlerde 3,6712-

3,7191 aralığında hareket ettikten sonra günü 3,6809 seviyesinden tamamladı. Son üç günlük işlemlerde 

3,70 desteği üzerinde kalma çabasında olan kur dünkü işlemlerde bu desteğin altında harekete başladı. 

Kısa vadeli görünüm açısından izlediğimiz 5 günlük AO ve orta vadeli görünüm açısında izlediğimiz 50 

günlük AO seviyelerinin 3,70 civarına yakın olması nedeniyle, teknik olarak bu seviye önemli durumdadır. 

Kısa vadede 3,70 altında hareketin devam etmesi halinde kurda 22 günlük AO desteği 3,65 desteği test 

edilebilir. Yukarı yönde 3,70 (5 ve 50 günlük AO) üzerine  yeniden yükseliş olması durumunda 3,75 ilk 

direnç olmak üzere alçalan trend direnci 3,80 önemini korumaktadır. Aşağı yönde ise 3,65 desteğinin kısa 

vadede korunmasını, trend görünüm açısından 3,65-3,70 bandının önemli hale gelmiştir.  

 

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

USD/TL 3,6765 3,6715 3,6905 3,6795 3,6685 3,6605 3,6875 3,6985 

         

 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 altında harekete başladı… 

EURTRY paritesi dünkü işlemlerde 3,8823-3,9357 aralığında hareket etti. Bugün ABD tarafında Ocak ayı 

ADP Özel Sektör İstihdam verisi ile Almanya Ocak ayı Sanayi Üretimi verileri öne çıkıyor. Diğer taraftan 

Paritede yarın Avrupa Merkez Bankası ECB toplantısı ve ECB Başkanı Draghi'nin Basın Toplantısından 

gelecek açıklamalar beklenmektedir. Yurtiçinde ise bugün sanayi üretimi verileri izlenecek. Dünkü 

işlemlerde 3,90 (5 haftalık AO) desteğinin altına geri çekilen parite yeni günde 3,8845 seviyesinde eksi 

yönde hareket etmektedir. Kısa vadede 3,90 altındaki hareketini sürdürmesi 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 3,8845 3,8805 3,9105 3,8918 3,8732 3,8618 3,9032 3,9218 

         

 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 
 
Alçalan trendin etkisi devam ediyor… 

Fed’in 14-15 Mart toplantısında faiz artırmasına kesin gözüyle bakılması, GBP/USD paritesinde aşağı yönde 

hareketin sürmesine neden olmaktadır. Bugün açıklanacak olan ADP Özel Sektör İstihdamı ve Cuma günü 

Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranı verileri paritenin yönünde etkili olabilir. Ayrıca Cuma günü İngiltere 

Sanayi üretimi verileri izlenecek. Dünkü işlemlerde 1,21696-1,22524 bandında hareket edildi. Paritede 

1,2350’nin aşağı yönde kırılması artan negatif görünümün etkisinin devam ettiğini arttığını izliyoruz. Kısa 

vadede 1,22400’e gerileyen 5 günlük AO seviyesi üzerine yükseliş olmaması durumunda aşağı yönde zayıf 

görünüm devam edebilir.  Aşağıda 1,22 altında kapanışlarda ise 1,21 ve 1,2040 önemli destekleri gündeme 

gelebilir.   
 

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

GBP/USD 1,2206 1,2170 1,2252 1,2209 1,2166 1,2127 1,2249 1,2292 

         

 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 
 
Haraket bandının daraldığı USDJPY paritesinde yükseliş eğilimi devam ediyor… 

Önümüzdeki hafta yapılacak olan Fed ve Boj toplantıları öncesinde ABD tarafında ekonomik veriler 

izlenmektedir. Bugün ABD tarafında ADP Özel Sektör İstihdamı izlenecek. Cuma günü Tarım Dışı İstihdam 

ve İşsizlik Oranı verileri paritenin yönünde etkili olabilir. Dünkü işlemlerde ise 113,560-114,140 bandında 

hareket eden parite yeni günde ise 113,748 seviyesinde eksi yönde hareket ettiğini izlemekteyiz. Paritede 

son iki günlük işlemlerde hareket bandının oldukça daralmasına karşın yükseliş eğilimi devam ediyor. Kısa 

vadede kısa vadeli alçalan kanalın üst bandı 114,000 üzerine yükseliş olması durumunda 114,500 ara direnç 

olmak üzere 114,900 direnci hedeflenebilir. Aşağıda yönde ise 113,500, 112,800 ve 112,000 önemli 

destekler olarak izlenebilir. 

 

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

USD/JPY 113,99 113,73 114,16 113,96 113,76 113,53 114,19 114,39 

         

 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 ve 1235 önemli dirençler olarak izlenebilir… 

Değerli madende cuma günü açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam verileri öncesinde değer kayıpları 

görülmektedir. Bugün ise ABD tarafında ADP Özel Sektör İstihdamı verisi takip edilecek. Dünkü işlemleri 

1215 dolardan kapatan altının ons fiyatı bu sabah bu seviye üzerinde hafif artı yönde hareket etmektedir. 

Yukarı yönde 5 günlük AO’ların yaklaştığı 1222 ilk önemli direnç olmak üzere 1230 sonraki direnci 

oluşturmaktadır. Orta vadeli görünüm açısından 1235 (200 günlük AO) izlenebilir.   

 

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

XAU/USD 1216 1214 1227 1219 1211 1206 1224 1232 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO)    

 5 22 50 100 200    
XAU/USD 1232 1237 1210 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. 

 


