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Makro-Ekonomik Gelişmeler 

Haftanın son işlem gününde haftanın gündeminde hiç şüphesiz ki kur savaşları ve G7 

gündemi mevcuttu. Bu hafta gerçekleştirilen G7 toplantılarından çıkan sonuçların etkisi 

piyasalarda hareketliliğe neden olurken bugünde gerçekleştireceği toplantı haftanın son işlem 

gününün hareketli geçmesini sağlayabilir. Bunun yanı sıra dün olumlu gelen İstihdam 

talepleri verisinin mart ayına kadar bu şekilde sürmesi İşsizlik oranı verisinde azalma 

oluşmasını sağlayabilir. Bugün piyasalarda G7 zirvesi ile açıklanacak makro-ekonomik 

verilerin haftanın son işlem gününde etkili harekelerin oluşmasını sağlayabilir. Özellikle de 

şuanda kritik bir nokta da hareketlerine devam eden Altın, EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD 

gibi finans varlıklarının bu nedenle de karar vermelerinin kolaylaştıracaktır. 

Önemli Ekonomik Takvim Verileri 

Zaman  Haber      Beklenti   Önceki 

Cuma 

  CNY  Çin’de Borsalar Tatil 

   G20 Toplantısı 

11:30   GBP     Perakende Satış (Aylık)    0.5%  -0.1% 

15:30   CAD  İmalat Nakliyatları    -0.4%  1.7% 

15:30   USD     New York İmalat İndeksi    -2.1  -7.8 

15:30   CAD     İmalat Nakliyatları (Aylık)    -1.00% 1.70% 

16:00   USD     TIC Net Uzun Vadeli İşlemler   34.3B  52.3B 

16:15   USD     Endüstriyel Üretim (Aylık)    0.2%  0.3% 

16:15   USD  Kapasite Kullanım Oranı   78,89  78.8% 

16:55   USD     Michigan Hassasiyeti      74.8  71.3 

EUR/USD TEKNİK ANALİZ 

EUR/USD paritesi 1,3519 seviyesinden başlattığı aşağı yönlü hareketlerine haftanın son işlem 

günü de devam etmek istemektedir. Ancak özellikle dün de belirttiğimiz gibi EUR/USD 

paritesinin şuanda bulunduğu noktalar dikkatle takip edilmesi gerekilen noktalar olarak 

belirlenmiştir. 1,3350 desteğini kırdığı için 1,3260 ve 1,3195 bariyerlerin gündeme geldiğini, 

ancak bu seviyelere yaklaşıldığı zaman düşüşlerden ziyade nerelerden yükselebilir 

düşüncesine sahip olmamız gerekmektedir. Eğer bu düşünceye sahip olmazsak 1,3350-

1,3195 arası satıcıların canının yanma ihtimali artacaktır. Satıcıların tekrar devreye 

girebilmesi için özellikle 1,3195 desteğinin kırılması gerek ki böyle bir ihtimalin net bir 

şekilde piyasası rahatsız edecek olumsuz Euro bölgesi olmasından dolayı olabileceğini 

söyleyebiliriz. Ancak şuan ki konjonktüre baktığımızda böyle bir haber daha piyasalarda yer 

almamıştır. Bu nedenle de orta vadeli yükseliş beklentimizin devam ettiğini ve 1,38 

seviyesinin hedeflenme ihtimalinin güçlü olduğunu söyleyebiliriz. 

Kısa vadeli olarak baktığımızda 1,3385 direnci paritedeki kısa vadeli düşüşlerin devam 

etmesi için önemlidir. Eğer parite bu direnç altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskının 

devam edeceğini ve 1,3260 seviyesine yaklaşmak isteyeceğini söyleyebiliriz. Kısa vadeli 

alıcıların ise 1,3385 direncinin geçilmesini beklemesi gerekmektedir. 



Pivot: 1,3385 

Destek; 1,3305-1,3260-1,3220 

Direnç;  1,3385-1,3415-1,3455 

 

GBP/USD TEKNİK ANALİZ 

GBP/USD paritesi 1,5630 ve 1,5585 destek noktalarını aşağı yönlü kırdıktan sonra 

düşüşlerine devam etmiş ve gün içerisinde 1,5480 seviyesine kadar gerilemiştir. Bu gerileme 

sonrasında tekrar toparlanarak yukarı yönlü atağını sürdürmek isteyen parite şuanda 1,5608 

seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Paritenin şuan ki seyrine baktığımızda 1,5570 

direncinin önemli olduğunu, bu direnç altında kaldığı müddetçe düşüşlerin devam etme 

ihtimalinin güçlendiğini söyleyebiliriz. Bu bağlamda alıcıların 1,5570 direncini geçmeden yer 

almaması önemlidir. Çünkü kısa vadeli de olsa hala daha düşüş trendinde olduğumuzu 

unutmamak gerekmektedir. 

Pivot: 1,5570 

Destek; 1,5480-1,5450-1,5410 

Direnç; 1,5570-1,5635-1,56385 

 



USD/TRY TEKNİK ANALİZ 

Haftanın son işlem gününe geldiğimizde USD/TRY paritesi 1,7625 desteğinden almış olduğu 

güçle yukarı yönlü çıkışını sürdürmek istemektedir. Ancak bu çıkışın devamlılığı için 1,7720 

direncinin geçilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra bu direnç geçilse dahi sadece kısa vadeli 

çıkışların devam edeceğini ve gerçek yükselişlerin sürmesi için düşüş kanalının üst noktası 

olan 1,7810 direncini geçmesi gerekecektir. Bu bağlamda da alıcıların önünde birden fazla 

bariyer yer almaktadır. En kritik bariyer de gün içi işlemciler için 1,7720 direnci olarak 

görülmektedir. Eğer parite bu direnci geçemezse gün içi düşüşlerine devam etme ihtimali 

kuvvetlenecektir. 

Pivot: 1,7720 

Destek; 1,7670-1,7625-1,7580 

Direnç; 1,7720-1,7760-1,7810 

 

USD/JPY TEKNİK ANALİZ 

Tepki satışları devam edecek mi? 

Haftanın son işlem gününe geldiğimizde gerek Japonya’dan gelen ekonomik takvim verileri 

gerekse G7’den Yen üzerine gerçekleşen spekülatif hareketler paritenin aşağı yönlü baskı 

oluşmasına ve 92,25 seviyesinin test edilmesini sağladı. Peki bu düşüşler devam edecek mi 

sorusuna iki kritik noktanın haftalardır etkili olduğunu, bu bant aralığından aşağı yönlü çıkış 

gerçekleştirmesi durumunda tepki satışlarının devam edeceğini söyleyebiliriz. Peki bu iki 

nokta nedir diye soracak olursanız haftanın ilk gününden itibaren sizlerle paylaştığımız 94,45 

ile 91,95 seviyeleridir ve bu aralık şuanda bant hareketi gerçekleştirilen aralık olarak 

belirlenmiştir. O halde bilmemiz gereken şey tepki satışlarının devamı için 91,95 desteğinin 

kırılmasını beklemektir. 

Daha kısa vadeli olarak bakacak olursak 93,25 direncinin önemli olduğunu, bu direnç noktası 

altında kaldığı müddetçe düşüşlerine devam etmesinin kaçınılmaz olacağını ve kritik destek 

noktası olan 91,95 seviyesini test etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. 

Pivot: 93,25 



Destek: 92,10-91,95-91,40 

Direnç: 92,85-93,25-93,65 

 

HAM PETROL TEKNİK ANALİZ 

Ham petrol fiyatları Çarşamba günü açıklanan ham petrol stokları verisi ve dünkü ABD 

borsalarındaki dalgalanmalar sonrasında bugün sakin bir şekilde hareket etmektedir. ABD 

borsalarında yaşanılan dalgalanmaların etkisinin kısmi olarak hissedildiği ham petrol 

fiyatlarında 96,50 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe 

yukarı yönlü çıkış gerçekleştirerek 98,20 seviyesini hedeflemek isteyecektir. Ancak şunu 

unutmamak gerekir ki 98,20 direnci son haftalarda geçilemeyen önemli bir direnç noktası 

olarak belirlenmiştir. Eğer ham petrol bu direnci geçmeyi başarırsa yukarı yönlü 

hareketlerine kaldığı yerden devam etmesi ve 100 dolar seviyesinin üzerine çıkması 

kaçınılmaz olacaktır. 

NOT: Ham petrol fiyatları son zamanlarda 95,00 ile 98,20 seviyeleri arasında bant hareketi 

gerçekleştirmektedir. Bu nedenle de 96,50 kontrol noktası olarak belirlenmeli ve bu durum 

bandın alt ya da üst noktasının belirlenmesi konusunda bize yol gösterecektir. 

 



Pivot; 96,50 

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

Direnç:  98,20-99,30-100,60 

ALTIN TEKNİK ANALİZ 

Haftanın son işlem gününe geldiğimizde bugün de Altın fiyatları dün başlattığı satıcılı seyrine 

bugünde kaldığı yerden devam etmek istemektedir. ABD’den gelen olumlu istihdam talepleri 

sonrasında olumlu gelen ABD verilerin Altın üzerindeki negatif etkisi senaryosunun çalıştığını 

ve bu nedenle de altın fiyatlarının 1629 dolar seviyesine kadar gerilediği görülmektedir. Peki 

bu düşüşler devam edecek mi sorusuna ise şuanda kritik bir noktada olduğunu, 1625 ve 

1605 destek noktalarının hedeflenme ihtimallerinin olduğunu ancak bu düşüşlerin temel 

olarak desteklenmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Bu nedenle de bugün özellikle G7 toplantısı 

ve ABD verilerinin sonuçlarını dikkatle takip edilmelidir. 

Kısa vadeli olarak bakacak olursak 1645 ile 1625 seviyeleri arasında bant hareketi 

gerçekleştiren ve 1645 seviyesi altında kalması nedeniyle satış baskısını sürdüren altın 

fiyatlarında alıcıların tekrar aktif olabilmesi için 1645 direncinin geçilmesini beklemek 

gerekmektedir. Böyle bir durumda yeniden yukarı yönlü atak başlangıcı olarak kritik dirneç 

noktamız olan 1685 seviyesi hedeflenecektir. Eğer 1645 direnci geçilmezse piyasalar Altın 

fiyatlarının 1625 desteğini kırması için baskı uygulamasına geçmesini sağlayacaktır. Bu da 

altın fiyatlarında 1605 ve 1590 seviyelerinin gündeme gelmesini sağlayabilir. 

Pivot; 1645 

Destek: 1625-1612-1605 

Direnç; 1645-1654-1663 
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