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Makro-Ekonomik Gelişmeler 

Dün gerçekleştirilen ECB basın açıklamasındaki sert hareketler sonrası haftanın son işlem 

gününde piyasalar sakin bir şekilde hareketlerine devam etmektedir. Gün içerisindeki en 

çarpıcı hareketler USD/JPY paritesindeki gerileme olarak belirlenmiştir. Japonya maliye 

bakanı Taro’nun Yen’in çok hızlı değer kaybettiğini ve bu kadar kısa sürede 90 seviyesini 

geçeceğini tahmin etmemiştim açıklaması üzerine değerlenen Yen günün en önemli gelişmesi 

olarak belirlenmiştir. Gündemimizde Avrupa bölgesi liderler zirvesi toplantısı ve toplantının 

gündeminde AB 2014-2020 bütçesi olarak belirlenmiştir. Diğer yandan gün içerisinde TR 

saati ile 15,30’da ABD ve Kanada’dan gelecek olan makro-ekonomik veriler FX piyasalarında 

sert hareketlere neden olabilir. 

Önemli Ekonomik Takvim Verileri 

Zaman  Haber     Beklenti  Önceki 

Cuma 

   EUR  Euro bölgesi Liderler Zirvesi 

15:15   CAD     Konut Başlangıçları    195.00K  198.00K 

15:30   CAD     İşsizlik Oranı     7.2%   7.1% 

15:30   CAD     İstihdam Değişikliği    4.5K   39.8K 

15:30   CAD     Ticaret Dengesi    -1.5B   -2.0B 

15:30   USD     Ticaret Dengesi    -45.8B   -48.7B 

EUR/USD TEKNİK ANALİZ 

EUR/USD paritesinde düşüşler devam edecek mi? 

EUR/USD paritesinde dün yaşanılan düşüşler sonrasında yatırımcılarımızın kafasındaki 

sorular “acaba parite düşmeye devam edecek mi?” olmuştur. EUR/USD paritesi 1,3708 

seviyesinden başlattığı satıcılı seyrini sürdürmeye çalışmakta ve şuanda 1,3411 seviyesinde 

hareket etmektedir. Genel görünüme baktığımızda paritenin 1,3250 desteğine kadar düşme 

ihtimalin kuvvetli olduğunu, bu nedenle de gün içerisinde 1,3365 desteğinin kırılması 

durumunda 1,3317 seviyesi ilk etapta test edilmesi beklenilen seviye olmakla beraber 

piyasadaki hareketlilik bu düşüşün devam etmesini sağlayabilir. Bu bağlamda bugün 

EUR/USD paritesi gün içerisinde 1,3455 seviyesi altında kalmayı sürdürürse 1,3250 seviyesi 

hedeflenmesi kuvvetlenecektir.  

NOT: EUR/USD paritesinde gerçekleşen satışlardan dolayı yatırımcıların satış pozisyonlara 

olan inancı artmış ve bu da orta vadeli yükseliş beklentisi olan parite için net bir şekilde ayı 

tuzağı olarak adlandırılmıştır. Bu nedenle de özellikle paritenin 1,3250 seviyelerine yakın 

noktalarda satışlar devam edecek şeklinde yaklaşımda yer almak yerine parite nereden 

dönerek 1,38 ve 1,40 seviyelerini hedefler sorusunu sormak gerekmektedir. 

Pivot: 1,3455 

Destek; 1,3365-1,3317-1,3280 

Direnç;  1,3455-1,3485-1,3525 



 

GBP/USD TEKNİK ANALİZ 

Haftanın son işlem gününde GBP/USD paritesi dün İngiltere’den gelen olumlu veriler 

sonrasında gerçekleştirdiği yükselişleri gün içerisinde de sürdürmek istemektedir ancak hem 

kanalın üst noktası hem de 89 günlük basit hareketli ortalama olan 1,5770 direncini 

geçememektedir. Bu nedenle de yaşadığı gün içi çıkışlarını tekrar satış olarak değerlendiren 

parite şuanda 1,5760 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. 4 saatlik grafikte net bir 

şekilde gözlemlediğimiz düşüş kanalında eğer parite 1,5775 direncini geçemezse alt 

noktadaki kritik iki destek noktasını test etmek isteyecektir. Bu seviyeler sırası ile 1,5630 ve 

1,5585 seviyeleri olarak belirlemiştir. Özellikle de 1,5585 desteğinin kırılması uzun vadeli 

olan yatay görünümünü birden ayı piyasasına çevirebilir. Bu nedenle de olası düşüşlerde 

dikkatli olmak gerekmektedir. Kısa vadeli olarak da kanalın üst noktası olan 1,5775 seviyesi 

önemini korumaktadır. Şuanda 1,5760 seviyesinde hareketlerini sürdüren parite eğer bu 

direnç noktası altında kalmayı sürdürürse düşüşlerine kaldığı yerden devam edecektir. 

Pivot: 1,5775 

Destek; 1,5680-1,5630-1,5600 

Direnç; 1,5775-1,5805-1,5845 

 



USD/TRY TEKNİK ANALİZ 

Haftanın son işlem gününe geldiğimizde USD/TRY paritesi gün içerisinde 1,7743 

seviyesinden 1,7692 seviyesine kadar gerilemiş ve şuanda da 1,77 seviyesine yakın 

hareketlerini sürdürmektedir. Kısa vadeli olarak baktığımızda gün içi yükselişlerin devam 

etme ihtimallerini dikkate alarak 1,7650 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası 

üzerinde kaldığı müddetçe yükselişlerin devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Satıcıların 

aktif olabilmesi için ya kanalın üst noktası olan 1,7830 seviyesine yaklaşmasını beklemeli ya 

da gün içi önemli destek noktamız olan 1,7650 desteğinin kırılması beklenmelidir. 

Pivot: 1,7650 

Destek; 1,7650-1,7600-1,7560 

Direnç; 1,7750-1,7780-1,7830 

 

USD/JPY TEKNİK ANALİZ 

Japonya maliye bakanı Taro’nun Yen’in çok hızlı değer kaybettiğini ve bu kadar kısa sürede 

90 seviyesini geçeceğini tahmin etmemiştim açıklaması üzerine değerlenen Yen günün en 

net hareketini gerçekleştirerek USD/JPY paritesini gün içerisinde 92,17 seviyesine kadar 

geriletti. Daha sonra 93 seviyesine kadar yükselse de tepki satışları ihtimallerinin güçlendiği 

parite yeniden düşüşlerine devam ederek tekrar 92,50 seviyesine yaklaşmış oldu. Şuanda da 

92,42 seviyesinde hareketlerini sürdüren parite de 93,15 direnci altında kaldığı müddetçe 

düşüşlerin devam etme ihtimali güçlenecektir. Bu düşüşlerden sonra alıcılar piyasada işlem 

stratejisi olarak yer almak isterse 93,15 direncinin geçilmesini beklemesi gerekmektedir. 

Pivot: 93,15 

Destek: 91,95-91,55-91,05 

Direnç: 93,15-93,60-94,00 



 

HAM PETROL TEKNİK ANALİZ 

Ham petrol fiyatları 98,20 seviyesine kadar yükselse tepki satışları ihtimali ve bu ihtimalin 

ABD borsalarındaki düşüşlerle desteklenmesi ham petrol fiyatlarını 95,03 seviyesine kadar 

geriletti. Bu gerileme sonrasında haftanın son işlem gününe geldiğimiz bugün de ham petrol 

fiyatlarının 96,85 ile 95,17 seviyeleri arasında gün içi hareket etmesi beklenilmektedir. 

Özellikle de 95,17 desteğinin kırılması durumunda tepki satışlarının devam etme ihtimali 

güçlenecektir. Alıcıların ise 96,85 direncini geçilmesi ile aktif bir şekilde yer alacağını 

söyleyebiliriz. 

Pivot; 96,85 

Destek:  95,17-94,30-93,85 

Direnç:  96,85-97,40-98,20 

 



ALTIN TEKNİK ANALİZ 

Dünkü Avrupa merkez bankası başkanı konuşması sonrasında altın fiyatlarının 1685 ile 1660 

seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirdiğini ve bu bandın bugünde devam ettiğini 

görmekteyiz. Genel anlamda baktığımızda bugün de bu bandın arasında hareket eden Altın 

için gün içi yükseliş ya da düşüş yönünde yorumlarda bulunabilmemiz için bandın dışına 

çıkması gerekmektedir. Özellikle de 1685 direncinin geçilmesi durumunda alıcıların devreye 

girme ihtimalleri yükseleceğinden hızlı bir şekilde 1703 seviyesini hedeflemek isteyebilirler. 

Bu nedenle de bandın üst ve alt noktalarını dikkatle takip etmek gerekmektedir. Altın 

fiyatlarını sert bir şekilde etkileyecek makro-ekonomik verilerin olmadığını, ancak yine de 

Euro bölgesi liderler zirvesinin sonucunu ve ABD’den gelecek olan “Ticaret Dengesi” verisini 

yakından takip etmek gerektiğini söyleyebiliriz. 

Pivot; 1660 

Destek: 1660-1652-1643 

Direnç; 1685-1695-1703 

 

Kudret AYYILDIR 

GCM Forex Başanalist 

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

kullanılamaz. 

http://www.gcmforex.com 
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