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GBP/USD paritesi için geri sayım başladı! 

Finans piyasalarında işlem açmak için elde ettiğimiz analiz metotlarının Teknik ve Temel analiz 

olarak ikiye ayrıldığını ve özellikle de Foreks yatırımcısı bu analiz metotları içinde kendisini 

daha iyi ifade edeceği sistemde yer almaktadır. Tercih yapma zorunluluğu hisseden foreks 

yatırımcı sadece bir metot üzerinde profesyonelleşirken diğer analiz sistemini dikkate almaz ve 

işlem stratejilerinde başarılı bir trader olamaz. Bu durum genel anlamda trade psikolojisinin 

gerek analizlerde gerekse işlemlerde ne kadar etkin bir rol oynadığının en büyük göstergesidir. 

Oysa foreks yatırımcıları teknik analiz ile birlikte temel analiz eğitimini profesyonel bir şekilde 

almış olsa ve işlem stratejilerine bu iki analiz metodunu harmanlayarak pozisyonlara dahil olsa 

kazanlı forex yatırımcısı olarak önemli trader’lar arasına girecektir.  

Öncelikle dünya genelinde yapılan bu ayrımda büyük fon yöneticilerinin bu ayrıma düşmediği, 

sadece orta ve küçük fon yöneticilerin bu ayrıma düştüğü çok net görülmektedir. Hemen bu 

konuyu çok net bir örnek ile sizlere aktarmak istiyorum. 

Örneğin; EUR/USD paritesinde günlük grafikte OBO yani Omuz Baş Omuz formasyonunu 

görmektesiniz ve son Omuz’da yapıldıktan sonra beklentiniz Baş işe Omuz arasındaki mesafe 

kadar düşüşlerin devam etmesidir. Aradan biraz zaman geçtikten sonra Avrupa’dan herhangi 

bir yetkiliden gelen açıklama ya da ekonomik takvimde yer alana herhangi bir olumsuz veri 

EUR/USD paritesinde bu düşüşü sağlamıştır. Sizce bu hareket tamamen tesadüf mü? Bu 

sorunun cevabına net bir şekilde HAYIR diyebiliriz. Çünkü piyasadaki hareketlere neden 

olabilecek tüm faktörlerin insan psikolojisinden oluştuğunu ve bu nedenle de yaşanılan 

hareketlerin birbirinden bağımsız oluşmadığını görmekteyiz. Bu belirttiğimiz örnek foreks 

yatırımcıların bakış açısını değiştirmek için yeterlidir. 

Peki bu yeterli gelmedi mi? O halde hemen GBP/USD paritesinde Aylık grafiğimiz açıyoruz. 

1992 ve 2008 yılında gerçekleşen sert düşüşlere baktığımız zaman teknik olarak aynı 

düşüşlerin oluştuğunu görmekteyiz. Temel olarak baktığımızda ise 1992 yılında ünlü spekülatör 

George Soros’un İngiltere para birimine gerçekleştirdiği müdahale ile İngiltere merkez 

bankasını batırdığı yıl olarak belirlenmiştir. Aynı hareketi 16 yıl sonra 2008 yılında görmekteyiz. 

Bu kez sahnede hepimizin bildiği mortgage krizi kendisini göstermiş ve GBP/USD paritesi bu yıl 

içinde tıpkı 16 yıl önceki gibi sert düşüşlere maruz kalmıştır. 

Yani özetle Teknik göstergeler SİNYAL verir Temel göstergeler ise KARAR verir. 

Bütün bu açıklamalar sonrasında GBP/USD paritesini aylık grafikte incelediğimizde 1992 ve 

2008 yılında gerçekleşen sert satışlardan sonra yaşanılan hareketleri numaralandırdığımızda 6 

numaralı hareketten sonra piyasaların belirli bir yatay bantta yer aldığı ve sonrasında da sert 

satışlara maruz kaldığı görülmektedir. Her seferinde kanal içerisinde hareketlerine devam eden 

parite şuanda bulunduğu konumda yeni işlem fırsatları oluşmasını sağlamaktadır. Bu bağlamda 

grafiğin sonuna baktığımızda 6 numaralı hareketin devam edip etmeyeceği kanalın kırılıp 

kırılmama durumuna bağlı olarak devam etmektedir.  
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Buna göre stratejilerimiz; 

1. Strateji: GBP/USD paritesinin üçgen formasyonunda kanalın alt noktası olan 1,5585 

desteğini kırması. 

GBP/USD paritesi eğer üçgen formasyonunda kanalın alt noktası olan 1,5585 desteğini kırarsa 

1,5230 ve 1,4780 seviyelerine doğru atak başlatacaktır. 

2. Strateji: GBP/USD paritesinin üçgen formasyonunda kanalın alt noktası olan 1,5585 

desteğini kıramaması. 

GBP/USD paritesi eğer üçgen formasyonunda kanalın alt noktası olan 1,5585 desteğini 

kıramazsa ilk etapta 1,6065 ve daha sonra da üçgen formasyonunda kanalın üst noktası olan 

1,6300 seviyesini hedefleyecektir. 

NOT: Belirtmiş olduğumuz bu strateji 2013 yılı için ( uzun vadeli ) geçerli olmaktadır. Kısa ve 

orta vadeli işlemcilerin bu senaryolara göre işlemler gerçekleştirmemesi gerekmektedir. Ancak 

yine de tüm vadede işlemler için özellikle 1,5585 desteğinin kırılıp kırılmaması yön bulma 

konusunda karar verme mekanizmaların artmasına neden olacaktır. 

Kudret AYYILDIR 

GCM Forex Başanalist 

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

kullanılamaz. 


