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Makro-Ekonomik Gelişmeler 

Foreks piyasaları gün içerisinde Avrupa’dan gelen verilerin etkisi ile hareketlerini 

gerçekleştirmekte ve buna göre gerçekleşen hareketlerle bazı kritik kararlar vermek 

istemektedir. İspanya ve İtalya tahvillerindeki hareketlilik nedeniyle gün içerisinde Euro bazlı 

yükselişlerin oluştuğu ve bu durumun EUR/USD paritesini 1,3465 seviyesine kadar çıkarttığı 

görülmektedir. Gün içerisinde G7 yetkililerinden gelen açıklamalarda kurlarda yaşanılan 

düzensiz hareketlerin istikrar için olumsuz etki gerçekleştirdiğini ve kur seviyelerini 

hedeflemeyeceklerini, bu durumun piyasanın kendisinin karar vereceğini açıklamaları kur 

savaşlarda nasıl davranılması gerekildiği konusunda sinyallerin oluşmasını sağladı. 

Gün içerisinde ECOFIN toplantısı yer almakla beraber ECB başkanı Draghi ve FOMC üyesi 

George konuşmaları piyasalarda hareketliliğe neden olabilir. Bunun yanı sıra özellikle de 

Kanada merkez bankası başkanı Carney ve ABD aylık bütçe açıklamaları ABD borsaları açılış 

ve kapanış zamanlarında piyasaları hareketlendirebilir. 

Önemli Ekonomik Takvim Verileri 

Zaman  Haber         Beklenti        Önceki 

Salı 

  EUR  ECOFIN Toplantısı   

  CNY  Çin’de Borsalar Tatil 

15:45   CAD     BOC Başkanı Carney Konuşması          

17:30   EUR     Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi Konuşması  

18:30   USD  FOMC Üyesi George Konuşması         

21:00   USD     Aylık Bütçe Beyanı     -2.0B  -0.3B 

EUR/USD TEKNİK ANALİZ 

İtalya ve İspanya tahvillerindeki hareketliliğin Euro’ya destek olup paritenin 1,3363 

seviyesinden toparlanarak yukarı yönlü hareketlerine devam ettiğini ve gün içi 1,3465 

seviyesini test ettiğini görmekteyiz. Genel anlamda baktığımızda EUR/USD paritesi için 

1,3350 desteği net bir şekilde önemli bir konumda yer almakta ve bu durum tepki 

satışlarının devam edip etmeyeceği konusunda bizlere yol göstermektedir. Bu bağlamda eğer 

parite 1,3350 desteğini aşağı yönlü kıramazsa tepki satışlarının sonuna geldiğimizi ve yukarı 

yönlü atakların 1,38 ile 1,40 seviyelerini hedefleyeceğini orta vadeli olarak söyleyebiliriz.  

Kısa vadeli olarak baktığımızda ise gün içerisinde 1,3435 direncini geçmesi nedeniyle yukarı 

yönlü hareketlerin daha fazla güçlendiği EUR/USD paritesinde 1,3375 desteği önemlidir ve 

parite bu desteğin üzerinde kaldığı müddetçe yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi 

kaçınılmaz olacaktır. 

NOT: EUR/USD paritesinde geçtiğimiz hafta gerçekleşen satışlardan sonra parite toparlanma 

isteği ile yükselişlerini devam ettirmekte ve bu da orta vadeli yükseliş beklentisini 

desteklemektedir. Bu bağlamda satıcıların dikkatli olması ve trendin tersinde işlemlerinde 

stop loss’lu çalışması önerilmektedir. 

Pivot: 1,3375 

Destek; 1,3410-1,3375-1,3350 



Direnç;  1,3490-1,3535-1,3580 

 

GBP/USD TEKNİK ANALİZ 

GBP/USD Kararını Verdi. 

GBP/USD paritesi aylık grafiğimizdeki üçgen formasyonunun alt noktaları olan 1,5630 ve 

1,5585 desteklerini kırarak gün içerisinde 1,5572 seviyesine kadar gerilemiştir. Bu durum 

orta vadeli düşüş hareketinin devam edeceğini net bir şekilde belirtirken bir yandan da uzun 

vadeli ayı piyasasının yeniden aktifleşmesini sağladı. Bu nedenle de GBP/USD paritesinde 

200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,5875 seviyesi altında kaldığı müddetçe uzun 

vadeli olarak 1,52 seviyesinin hedeflenme ihtimallerinin güçlü olduğunu, bu nedenle de 

yaşanılacak tepki alışlarının satış fırsatı olması gerektiğini söyleyebiliriz. 

Kısa vadeli olarak baktığımızda gün içerisinde 1,5640 direncinin önemli olduğunu, bu direnç 

geçilmediği müddetçe satış baskısının devam edeceğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Kısa 

vadeli de olsa alıcıların şuan için devrede olmaması gerektiğini, çünkü trendin tersine 

açılacak bu pozisyonlarda riskin artacağını net bir şekilde ifade edebiliriz. 

 



Pivot: 1,5640 

Destek; 1,5570-1,5525-1,5485 

Direnç; 1,5640-1,5680-1,5710 

USD/TRY TEKNİK ANALİZ 

USD/TRY paritesi 1,7450 seviyesinden almış olduğu güçle emin adımlarla yukarı yönlü 

hareketlerine devam etmekte ve özellikle de günlük grafikteki düşüş kanalının üst noktası ve 

aynı zamanda da 89 günlük basit hareketli ortalama olan 1,7840 seviyesini test etmek 

istemektedir. Özellikle de büyük fon yöneticilerin uyguladığı “21 günlükte işlem aç, 89 

günlükte kar realizasyonuna git” stratejisinin net bir şekilde görüldüğü USD/TRY paritesinde 

gün içerisinde yükseliş baskısının devam ettiğini ve 1,7685 desteği kırılmadığı müddetçe 

kanalın üst noktasına çıkma isteğinin kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz. Kanalın üst noktasının 

test edilmesi sonrasında ise parite tekrar düşüşlerine devam mı edecek yoksa  kanalın üst 

noktasını kırarak trend değişikliğine mi sebep olacak sorusunun cevabını piyasalardaki 

hareketlerin ve özellikle de kanalın üst noktasına yaklaştığı zaman gerçekleşecek olan 

makro-ekonomik haberlere dikkat etmek gerekmektedir. 

Pivot: 1,7685 

Destek; 1,7685-1,7650-1,7600 

Direnç; 1,7780-1,7810-1,7840 

 

USD/JPY TEKNİK ANALİZ 

USD/JPY paritesi 94,45 seviyesine kadar çıkış gerçekleştirdikten sonra gün içerisinde tekrar 

bu seviyeye yaklaştı ancak fibonacci expansion %100’lük geri çekilme noktası olan 94,45 

seviyesini geçemediği için satış baskısına maruz kalmıştır. Şuanda da 94,30 seviyesinde 

hareketine devam eden parite de teknik olarak baktığımızda 93,15 desteğinin önemli 

olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükselişlerine devam etme 

ihtimalinin kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu yükselişlerin devam edebilmesi için 

ısrarla test edilen ancak geçilemeyen 94,45 direncinin geçilmesi gerekmektedir. 



Pivot: 93,55 

Destek: 93,85-93,55-93,15 

Direnç: 94,45-94,80-95,15 

 

HAM PETROL TEKNİK ANALİZ 

Ham petrol fiyatları dün her ne kadar 95 seviyesine kadar gerilese de teknik olarak 

beklenilen geri çekilmelerin sınırlı kalması ve bu nedenle de yeniden yükselişlerin devam 

etmesi ham petroldeki orta vadeli yükseliş baskısının ne denli devam ettiğinin göstergesi 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle de 95 desteği kırılmadığı müddetçe yükseliş 

baskısının devam ettiğini net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Eğer ham petrol gün içerisinde 

de bu tutumuna devam ederse geçen hafta geçemediği 98,20 direncini test etmek 

isteyecektir. Aksi takdirde bir müddet daha 95-98,20 arasında bant hareketlerin oluşması 

kaçınılmaz olacaktır. 

 



Pivot; 95,00 

Destek: 96,50-95,80-95,00 

Direnç:  98,20-99,30-100,60 

ALTIN TEKNİK ANALİZ 

Ay takvimine göre yılbaşı olarak kutlandığı Çin de bu hafta Çin borsasının tatil oluşu altın 

fiyatlamaların oluşmasına katkı sağlayacak en önemli gelişmelerden birisi olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Özellikle de son zamanlarda Altın fiyatları üzerinde Arz-Talep dengesi üzerinde 

önemli hareketleri gözlemlediğimiz Altın fiyatlarında dün yaşanılan gerilemenin altın 

talebinde yeterli olmamanın etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle de fiziki talebin olmadığı 

bu sıralar Altın fiyatlarının yükselişlerinin sınırlandığı ve uzun bir süredir devam ettiği 1685-

1650 bandının kırıldığı gözlemlenmiştir. Teknik olarak baktığımızda gün içerisinde 1657 

direncinin önemli olduğunu, bu direnç geçilmezse aşağı yönlü hareketlerin devam etme 

ihtimalinin kuvvetli olacağını söyleyebiliriz.  

NOT: Orta vadeli olarak baktığımızda 1645-1625 aralığının çok net bir şekilde sorgulandığı 

ve bu aralıkta alıcılar ile satıcıların kıyasıya mücadele ettiği görülmektedir. Bu bağlamda eğer 

alıcılar tekrar aktif olarak kendisini gösterirse altın fiyatlarının 1685-1735 seviyelerini 

hedeflemesi kaçınılmaz olacaktır. Önemli fon yöneten yatırım şirketlerin ( Goldman Sachs, Jp 

Morgan, Commerzbank gibi ) altın için ortalama olarak 1750 seviyesini hedeflemesi bu 

ihtimali biraz daha güçlendiren faktörler olarak belirlenmiştir. 

Pivot; 1657 

Destek: 1637-1626-1613 

Direnç; 1657-1663-1674 

 

Kudret AYYILDIR 

GCM Forex Başanalist 

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden 

kullanılamaz. 


