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PİYASALARDA SON DURUM 

Almanya-Türkiye arasında gerilen iplerin yanı sıra 298 bin ile 2014 yılından bu yana en yüksek seviyesini 

gören ADP özel sektör istihdamının etkisiyle tekrar 102 seviyesine yükselen dolar endeksiyle dün USD/TL’de 

sert yükseliş görüldü. USD/TL 3,75 seviyesine kadar yükselirken, gelişen ülkelerin birçoğu dolar karşısında 

değer kaybı yaşadı. Yeni günde USD/TL’de işlemler 3,7539’dan geçiyor.   

Asya piyasaların yeni günde görünüm karışık. ADP özel sektör istihdamındaki yükselişin ardından 

güçlenen dolarla birlikte USD/JPY paritesinin tekrar 114 seviyesinin üzerinde çıkması Nikkei endeksini 

desteklerken (%0,29), beklentilerin altında kalan TÜFE verisiyle Shanghai endeksi %0,87 ekside. Çin’de 

Şubat ayında üretici fiyatları yıllık %7,8 ile son dokuz yılın en güçlü artışını gösterirken, TÜFE %1,7 olan 

beklentilerin altında %0,8 yükseldi. Dünkü karışık kapanışın ardından ABD vadelilerinde bu sabah yönsüz 

seyir gözlenirken, altının onsu an itibariyle 1.205 dolar seviyesinde.  

Sanayi üretimi Ocak ayında beklentilerin üzerinde arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 

Ocak ayında %1,9 olan medyan tahmininin üzerinde geçen senenin aynı dönemine göre %2,6 artış gösterdi. 

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise aylık bazda %1,3 arttı. Yılın son çeyreğinde 

sanayi üretiminde başlayan toparlanmanın Ocak ayında da devam etmesini büyüme tarafında yılın ilk 

çeyreğine ilişkin olumlu bir sinyal olarak görüyoruz.  

Çetinkaya para politikasına ilişkin net bir sinyal vermedi. Dün Denizli Sanayici ve İşadamları 

Platformu’nda konuşan Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya, TCMB’nin olarak fiyat istikrarı odaklı duruşunu 

koruduğunu, kur etkilerinin kısa vadede yarattığı yukarı yönlü baskıların sıkı parasal duruşun katkısıyla 

bertaraf edileceğini ve enflasyonun yeniden düşüş eğilimi içine gireceğini açıkladı. Çetinkaya’nın gerekirse 

ek sıkılaştırmaya gidileceğini belirtse de daha fazla sıkılaştırma sinyalini tam olarak vermediğini belirtelim. 

Bu noktada 15 Mart Fed faiz kararının TCMB’nin aksiyonunda etkili olmasını bekliyoruz. 

Bugün ECB’nin faiz kararı takip edilecek... Mevcut durumda aylık 80 milyar euro olan tahvil alımının 

Nisan ayı itibariyle 60 milyar euroya inecek. ECB’den bu ay politika değişikliği beklenmese de saat 16:30’da 

Başkan Draghi’nin gerçekleştireceği basın toplantısı piyasanın odağında olacak. Aralık 2017’den tahvil alım 

programının sonlandırılacak olması piyasaları rahatsız etmesi nedeniyle, Draghi piyasayı rahatlatmak adına 

gerekli görüldüğü takdirde süre ve miktar artırımına gidilebileceği söylemini yineleyebilir. 

 

Ekonomik Veri Takvimi  

 
      Beklenti Önceki 

9 Mart 2017, Perşembe 

15:45   Euro Bölgesi Faiz Oranı Kararı (Mart) 0,00% 0,00% 

16:30   Euro Bölgesi ECB Başkanı Draghi'nin Basın Toplantısı 0,00% 0,00% 

16:30 ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları -- 223 bin 
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EUR/USD 
 

Paritede 1,05 önemli trend desteği.… 

Küresel piyasalarda Fed’in 14-15 Mart toplantısı öncesinde ABD’de açıklanan ekonomik veriler takip ediliyor. 

Yarın açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisinin öncü göstergesi olan ADP özel sektör istihdamı 187 bin 

olan beklentilere karşın 298 bin olarak açıklanması paritede dolar lehine fiyatlamaları artırdı. ADP özel 

sektör istihdamında son üç yılın en büyük artışı gerçekleşmiş olması, Fed'in gelecek haftaki toplantısında 

faiz artıracağı beklentilerini destekliyor. Bugün ise dolar endeksinin 102,200 seviyesinde artı yönde hareket 

ettiğini izlemekteyiz. Bugün ABD tarafında işsizlik başvuruları izlenecek. Avrupa Merkez Bankası (ECB) 

toplantısı ve sonrasında ECB Başkanı Draghi’nin konuşması önemli. Dünkü işlemlerde 1,0535-1,0575 

bandında hareket eden parite yeni günde 1,0532 seviyesinde hafif eksi yönde hareket etmektedir. Paritede 

1,0583’e gerileyen 5 haftalık AO altında negatif görünüm beklentimiz devam etmektedir. Bu seviye altında 

ise 1,05 önemli trend desteği olmak üzere, 1,0450 ve daha önceki dip noktası olan 1,0341 sonraki önemli 

seviyeleri oluşturmaktadır. Paritede olası yukarı yönde hareketlerde 5 haftalık AO’nın geçilmesi halinde ise 

1,06 ve 1,0640 dirençleri önemini korumaktadır. 

 

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

EUR/USD 1,0543 1,0535 1,0575 1,0551 1,0527 1,0511 1,0567 1,0591 

         

 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  
 

3,75 üzerinde, 3,78 ve 3,80 dirençleri gündemde… 
Geçtiğimiz hafta Fed üyelerinden şahin tondaki açıklamalarla küresel piyasalarda güçlenen dolar, dün  

beklentilerin oldukça üzerinde gelen ABD’de tarım dışı istihdam verisi sonrasında güç kazancını artırdı. 

ABD’de özel sektör istihdamı 187.000 olan beklentinin oldukça üzerinde 298 bin artış kaydetti. Cuma günü 

açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisinin öncü göstergesi olan ADP özel sektör istihdamının yüksek 

gelmesi dolar endeksinde pozitif fiyatlamaları artırdı. Yurtiçinde ise Ocak sanayi üretim verisi takip edildi. 

Sanayi üretimi Ocak ayında yıllık bazda %1,9 olan piyasa beklentisinin üzerinde %2,6 artış gösterse de TL 

fiyatlamalarında etkisi nötr oldu. Bugün ABD tarafında haftalık işsizlik maaşı başvuruları izlenecek. Dolar/TL 

paritesi dünkü işlemlerde 3,6700-3,7500 aralığında hareket ettikten sonra günü 37471 seviyesinden 

tamamladı. Dünkü işlemlerde 3,70 seviyesi altına geri çekilmenin ardından dün 3,67’nin test edilmesi ile 

yönünü yukarı çevirdi. Kısa vadeli görünüm açısından izlediğimiz 5 günlük AO dünkü işlemler sonunda 3,71 

seviyenin geçilmesi ile kısa vadeli teknik yönü pozitife döndü. Kısa vadede 3,70 (50 günlük AO) üzerinde  

3,75 ilk direnç olmak üzere alçalan trend direnci 3,80 önemini korumaktadır.  

 

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

USD/TL 3,7335 3,6965 3,7435 3,7245 3,7055 3,6775 3,7525 3,7715 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi  

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

USD/TL 3,5986 3,6956 3,6813 3,4802 3,2204 0,5% -0,9% 1,6% 
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EUR/TRY 
 

3,95 üzerinde,4,00 direnci gündemde… 

EURTRY paritesi dünkü işlemlerde 3,8796-3,9566 aralığında hareket etti. TCMB Başkanı Çetinkaya dün 

yaptığı konuşmasında gerektiği takdirde sıkılaştırma adımlarının devam edeceğini söylemesine karşın 16 

Mart’daki TCMB toplantısında faiz kararı ile ilgili net mesajlar vermemesi TL varlıklarda negatif fiyatlamalara 

neden oldu. Bugün ise Paritede Avrupa Merkez Bankası ECB toplantısı ve ECB Başkanı Draghi'nin Basın 

Toplantısından gelecek açıklamalar takip edilecek. Dünkü işlemlerde 3,90 (5 haftalık AO) üzerinde yeniden 

harekete geçen parite yeni günde 3,9532 seviyesinde yukarı yönde hareket etmektedir. Kısa vadede 3,95 

üzerinde hareketin devam etmesi halinde 4,00-4,02 dirençleri gündeme gelebilir. 

 

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

EUR/TL 3,9415 3,9025 3,9465 3,9302 3,9138 3,8862 3,9578 3,9742 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO) Fiyat Değişimi (%) 

 5 22 50 100 200 Günlük  Haftalık Yılbaşından 

EUR/TL 3,7996 3,9371 3,9031 3,7226 3,5187 0,4% -1,3% 2,8% 
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GBP/USD 
 
Paritede alçalan trendin etkisi devam ediyor… 

Fed’in 14-15 Mart toplantısı öncesinde ABD’den gelen ekonomik veriler paritenin yönünde etkili olmaya 

devam ediyor. Dün açıklanan olan ADP Özel Sektör İstihdam verisinin son üç yılın en yüksek artışı 

gerçekleşmiş olması dolar fiyatlmalarını pozitif etkiledi. Yarın ABD tarafında Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik 

Oranı verileri yanısıra, İngiltere Sanayi üretimi verileri paritenin yönünde etkili olabilir. Dünkü işlemlerde 

1,21397-1,22142 bandında hareket edildi. Kısa vadede 1,22160’a gerileyen 5 günlük AO seviyesi üzerine 

yükseliş olmaması durumunda aşağı yönde zayıf görünüm devam edebilir. Aşağı yönde 1,21 ve 1,2040 

önemli destekler olarak izlenebilir.   
 

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

GBP/USD 1,2168 1,2140 1,2214 1,2174 1,2134 1,2099 1,2208 1,2248 

         

 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 
 
USDJPY paritesinde yükseliş eğilimi devam ediyor… 

Önümüzdeki hafta yapılacak olan Fed  toplantısı öncesinde ABD’den gelen ekonomik veriler izlenmektedir. 

Dün açıklanan ADP özel sektör istihdamında son üç yılın en büyük artışı gerçekleşti. Verinin Fed'in faiz 

artıracağı beklentilerini desteklemesi ile dolar küresel para birimleri karşısında güç kazancını devam ettirdi. 

Yarın açıklanacak olan ABD Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranı verileri paritenin yönünde etkili olabilir. 

Dünkü işlemlerde ise 113,611-114,749 bandında hareket eden paritenin yeni günde ise 114,493 

seviyesinde artı yönde hareket ettiğini izlemekteyiz. Kısa vadede kısa vadeli alçalan kanalın üst bandının 

geçilmesinin ardından 114,500 üzerinde hareket eden paritede, 114,900 direnci hedeflenebilir. Aşağıda 

yönde ise 114,000,113,500 ve 112,800 önemli destekler olarak izlenebilir. 

 

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

USD/JPY 114,34 113,61 114,75 114,23 113,72 113,10 114,86 115,37 

         

 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 

ADP özel sektör istihdamı sonrasında düşüş sertleşti… 

Dün ABD’de beklentilerin oldukça üzerinde gelen ADP özel sektör istihdamı sonrasında dolardaki değer 

kazanımların etkisiyle altının ons fiyatında 1206 dolara kadar geri çekilme yaşandı. Bu sabah ise geri 

çekilmenin 1205 doların da altına sarktığını görüyoruz. Bu sabah itibariyle 50 günlük ortalamaya denk gelen 

1213 doların altına gerileme teknik görünümün iyice bozulmasına yol açmış durumda. Haftalık bazda ise 

1200 dolardaki önemli destek seviyesini aşağı kırıp kıramayacağı kısa vadeli hareket için belirleyici olacak. 

Aşağı kırması durumunda 1185-1170 aralığına doğru geri çekilmeler görülebilir. Altının ons fiyatında yarın 

ABD’de açıklanacak istihdam raporu ve ardından Fed’e yönelik beklentilerdeki olası değişimler etkili olmaya 

devam edecek.  

 

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

XAU/USD 1209 1207 1219 1211 1204 1200 1216 1223 

         

 Hareketli Ortalamalar (HO)    

 5 22 50 100 200    
XAU/USD 1224 1235 1212 1211 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. 

 


