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“Ocak Ayında Hafızada Kalanlar”

2016’ya oldukça yoğun bir gündem ile başlayan küresel piyasalar, son yılların en hareketli günlerini yaşadı. Çin ekonomisi ve finansal 
piyasalarına ilişkin gelişmelerden, petrol fiyatları ve büyük merkez bankalarının kararlarına kadar birçok dinamik, varlık fiyatlarının 
sert değişimler kaydetmesine yol açtı. “Endişe” ve “coşku” arasında çoğu zaman yön arayan yatırımcılar, yılın ilk ayında, son dönem-
lerde izlenen en volatil haftaları geride bıraktılar.

Ocak ayında piyasaların gündeminde yer alan öne çıkan başlıkları aşağıdaki gibi özetleyebiliriz;

Çin’in akıbeti merak konusu: Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi yavaşlıyor. Piyasalar bu fikre zaten alıştılar. Ancak bunun sert bir 
şekilde mi, yoksa yumuşak bir geçiş halinde mi olacağı bir belirsizlik. Çin %6.9 ile 2015’de, son 25 yılın en düşük büyümesini kaydetti. 
Diğer taraftan ülke otoritelerinin ekonomi yönetimi üzerindeki kontrolünü kaybettiği yönündeki endişeler Ocak ayı içerisinde dönem 
dönem piyasaların algısına yön verdi. Şangay borsasındaki sert dalgalanma ve ekonomi konusundaki endişeler karşısında Çin otori-
teleri ise boş durmadı. Ülkenin Merkez Bankası piyasaları, sağladığı bol likidite ile daha sık fonlayarak rahatlatmaya çalıştı. Davos’ta 
konuşan Li, Çin’in pay senedi yatırımcılarını korumaya devam edeceğini ve Yuan’da daha fazla devalüasyon planlamadıklarını söyledi. 
Görünen o ki Çin, yeni yılın gündem başlıklarında ilk sıralardaki yerini korumaya devam edecek ve yetkililerin bu süreci nasıl yönete-
ceği yakından izlenecek.

Petrolde ‘arz’ gündemi: 2014’ün ortalarında başladığı düşüşünü sürdüren petrol fiyatları, Ocak ayında da piyasaların en çok konuş-
tuğu konulardan biri oldu. Piyasaların risk algısını ve dolayısı ile varlık fiyatlarının yönünü belirleyen petrol, uluslararası piyasalarda 
arzının talebinden fazla olması nedeni ile baskı altında kaldı. Ayın sonlarına doğru, OPEC ve OPEC dışı ülkelerin, arz fazlası sorunu 
(dolayısı ile düşük petrol fiyatı sorununu) çözebilmek için koordineli bir çalışma içerisinde olabileceği yönündeki gündem, fiyatları bir 
miktar yukarı itse de, petrol Ocak ayını derin bir dalgalanmanın ardından kayıp ile tamamladı.

Büyük merkez bankaları mercek altında: Çin ve petrol gündemi, yeni yıl ile birlikte gelişmiş ekonomilerin para politikalarını yöne-
ten merkez bankalarını bir miktar gölgede bıraktı. Ancak söz konusu kurumlar yine de önemli kararlara ve açıklamalara imza atarak 
kendilerini yatırımcılara hatırlattılar. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Draghi, ECB’nin Mart ayında para politikasını daha da ge-
nişletmeyi değerlendireceği mesajını verdi. Japonya Merkez Bankası (BOJ) tarihi bir karara imza atarak politika faizini negatife çekti. 
ABD Merkez Bankası (FED) ise beklendiği gibi FED faiz oranlarında bir değişikliğe gitmedi. Global ekonomiye ilişkin riskler konusunda 
uyarıda bulunmasına rağmen FED, Mart ayında olası bir faiz artırımını dışlamadığını belirtti.

Jeopolitik riskler: 2015’in genelinde olduğu gibi 2016 yılı da, jeopolitik gerilimin öne çıktığı bir tablo ile başladı. Suudi Arabistan’ın 47 
kişiyi idam etmesi sonrasında İran ile arasında kopan ipler, dünyanın gündeminde yer bulan gelişmeler arasında yer aldı. Ardından 
Suudi savaş uçaklarının Yemen’de İran elçiliğini bombaladığı iddia edildi ve İran konuyu Birleşmiş Milletler’e taşıdı. Ayrıca Kuzey Ko-
re’nin başarılı bir hidrojen bombası testi gerçekleştirdiğini açıklaması, Ocak ayında varlık fiyatlarında etkili olan gelişmelerden oldu. 
Ancak her iki gelişmenin de finansal enstrümanlar üzerinde etkisi kalıcı olmadı.
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AVRUPA

          Euro Bölgesi

Asya kıtasının hareketli gündemi ve petrol fiyatlarının dalgalı seyri ile küresel piyasalar, sarsıntılı bir dönemi geride bıraktı. Ancak, yine 

söz konusu bu faktörler ve Avrupa’nın kendine has dinamikleri ile Euro Bölgesi’ni, Ocak ayının ardından yoğun bir Şubat takviminin 

beklediğini ifade edebiliriz.

Ortak para birimi olarak Euro’yu kullanan ekonomik bölge için Ocak ayının en dikkat çekici gelişmesi, Avrupa Merkez Bankası (ECB) 

Başkanı Mario Draghi’nin değerlendirmeleri oldu. 2016’nın ikinci para politikasını beyanatını Mart ayına yapacak olan ECB’nin, bu 

toplantısını işaret eden Draghi, net bir şekilde para politikası duruşunun gözden geçirilmesi gerekeceğini söyledi. Euro Bölgesi’nde 

enflasyon oranının gerileyen petrol fiyatları ile önümüzdeki aylarda çok düşük veya negatif olmasını beklediklerini belirten Başkan, 

Aralık ayından bu yana şartların değiştiğini vurguladı. Draghi’nin cümleleri arasında, “Görev ve yetkilerimiz doğrultusunda atacağımız 

adımların sınırı yok” ifadeleri dikkat çekti. Ancak ECB Başkanı, hangi enstrümanların kullanılacağı konusunda spesifik bir açıklama 

yapmadı.

Şubat ayında piyasalar bir ECB toplantısı görmeyecek, ancak, Mart ayında atılacak olası adımlara ilişkin ipucu olarak değerlendirilebi-

lecek her unsur, Euro ve kıtanın finansal araçlarında önemli fiyat değişimlerinin görülmesine yol açabileceği için önümüzdeki ay son 

derece kritik olabilir. ECB’nin %2’ye doğru yükseltmek istediği Euro Bölgesi’nin enflasyon oranını etkileyebilecek Çin’e ilişkin algı ve 

petrol fiyatları, dış dinamikler olarak ECB’nin yine merceği altında olacak. Ayrıca Şubat ayında, Euro Bölgesi’nin büyük ekonomileri 

için açıklanacak büyüme oranı verileri ile enflasyon göstergeleri, yine finansal araçlar üzerinde belirleyici olabilir. Ortak para birimini 

kullanan ülkelerin genelinde öncü rakamlara göre enflasyon Ocak ayında %0.4’e yükseldi. Aralık’ta ise oran %0.2’ydi. Bu oranı etkile-

yebilecek her faktör, ECB’nin kararlarında ve açıklamalarının tonunda etkili olabileceği için önem arz ediyor. Ayrıca Euro için bir pa-

rantez daha açmak gerekiyor. Son dönemlerde Euro, uluslararası piyasaların riskten kaçtığı dönemlerde değer kazandı, risk iştahının 

arttığı dönemlerde ise geri çekildi. Piyasaların bu davranışı nedeni ile Euro’daki fiyatlama öngörülerine küresel piyasaların risk algısını 

da eklemek gerekiyor.

Mart ayındaki ECB beyanatı öncesinde parasal birliğin ekonomisinin sağlığını gösterebilecek makro-ekonomik göstergeler ve Çin 

ekonomisi ile petrol fiyatları gündemi, Euro Bölgesi’nin dinamikleri için yakından izlenecek.  Bu paralelde Avrupa cephesini iç ve dış 

faktörlerin mercek altında olacağı bir dönemin beklediğini ifade edebiliriz. 
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          İngiltere

Avrupa Birliği (AB) ile ipleri tamamen koparıp koparmayacağı merakla beklenen İngiltere’yi Şubat ayının ilk günlerinde, yoğun bir 

ekonomi ve açıklama takvimi bekliyor. Ülkenin Merkez Bankası’ndan (BOE) gelecek değerlendirmeler İngiliz varlıklarında yönü belir-

leyici olabilir. Ayrıca Başbakan Cameron’un bir uzlaşmaya varılacağını umduğu AB zirvesi, ada ülkesinin geleceği açısından dikkatle 

takip edilecek. 

İngiltere ekonomisinin toparlanmasına yönelik piyasaların inancı, 2013 ortalarında başlayan döneme göre azaldı diyebiliriz. Güçlü 

İngiliz ekonomisi görünümünün törpülenmesi, BOE’nin faiz artırımından uzaklaştığına ilişkin bir algı oluşmasına neden oldu. Özellik-

le 2016’nın başlaması ile birlikte global piyasalarda artan volatilite de Banka’nın Başkanı Mark Carney’den bunu doğrular mesajlar 

gelmesine yol açtı. Başkan, henüz faiz artırımının zamanı olmadığını açıkça belirttiği konuşmalar gerçekleştirdi ve Sterlin’de izlenen 

kayıpların temelini oluşturan bir algının zemin bulmasına yol açtı. 

Her ne kadar İngiltere’de işsizlik %5.1 ile son 10 yılın en düşük seviyelerine gerilemiş olsa da, enflasyon BOE’nin %2 hedefinden uzak 

kalmaya devam ediyor ve küresel konjonktür de tüketici fiyatlarının daha güçlü artışı için gerekli ortamı sunmuyor. Şubat döneminin 

hemen başında, ayın 4’ünde, BOE’nin para politikası toplantısının karar metni, tutanakları ve enflasyon raporu yayımlanacak. Ada 

ülkesinin basınında söz konusu tarihin “Süper Perşembe” olarak anılmasına neden olan yoğun açıklama takvimi, İngiliz varlıkların-

da yönü belirleyebilir. Tutanaklarda, BOE üyelerinden Ian McCafferty’nin faiz artırım oylamasındaki tarafı, enflasyon raporunda ise 

Banka’nın tüketici fiyatlarındaki artış konusundaki görüş değişiklikleri kritik gözüküyor. Aynı gün Mark Carney enflasyon raporunun 

sunumunu yapacak ve sözleri büyük önem taşıyor. Şubat ayında ayrıca Ocak ayı enflasyon verisi yatırımcıların gündeminde olacak. 

İngiltere ekonomisi ve BOE’nin para politikası tarafındaki duruşu, ilerleyen günlerde dünyanın gündeminde daha fazla yer bulmaya 

başlayabilir. Dolayısı ile Sterlin ve İngiliz borsasında görece daha hareketli günler izlenebilir. Özellikle diğer büyük merkez bankalarının 

para politikası tarafındaki duruşu ve Çin ekonomisi ile petrol fiyatları konusundaki algı, BOE’nin açıklamaları ile birlikte Şubat’ın ilk 

günlerinde finansal araçların yönünü tayin edebilir. 
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        ABD

Bir yandan, ABD Merkez Bankası’nın (FED) Aralık ayında merakla beklenen faiz artışını yapmış olması, bir yanda da, Çin ekonomisi ve 

finansal piyasalarına ait kaygılar ile birlikte petrol fiyatlarındaki dramatik değer kaybı, geride bıraktığımız dönemlerin en çok konuşu-

lan konusu olan merkez bankalarının para politikalarına ait gündemi Ocak ayında gölgede bıraktı. Ancak Avrupa ve Japonya merkez 

bankalarından gelen açıklamalar, para politikasının önemini yine de hatırlatmaya yetti. Şubat ayında ise FED, yine piyasaların odak 

noktasında yer alan faktörlerden biri olmaya aday. 

ABD’de istihdam piyasası, kriz sonrası dönemin etkilerini üzerinden başarı ile atmış gibi görünüyor. Aralık ayında dünyanın en büyük 

ekonomisi, piyasa beklentilerinin çok üzerinde bir tarım dışı istihdam artışı sağladı. İşsizlik oranı ise %5 ile 2008’in ilk aylarındaki 

seviyelerde kalmaya devam ediyor. Ancak artan istihdamın enflasyon yaratmaması, FED’in son zamanlarda kafasını kurcalayan kritik 

bir dinamik olarak karşımıza çıkıyor. Tüketici fiyatlarındaki artış şimdilik Banka’nın arzu ettiği seviye olan %2’den oldukça uzak… Bu 

da FED Başkanı Janet Yellen ve ekibini yeni faiz artırımlarının hızı konusunda endişeye düşürebilecek bir faktör. Öncü rakamlara göre 

büyüme de 2015 son çeyreğinde %0.7 ile görece daha düşük bir hızda arttı. Ocak ayında yayımlanan, Aralık ayındaki Federal Açık Pi-

yasa Komitesi (FOMC)toplantısının tutanaklarında ve Ocak ayındaki FOMC toplantısının karar metninde, FED’in, ABD’deki enflasyon, 

küresel olarak ise Çin ekonomisi ile petrol fiyatları konusunda endişeli olduğu görüldü. Bu mesajı FED, global gelişmeleri yakından 

izlediğine ilişkin bir vurgu ile verdi. 

Şubat ayında ABD için yayımlanacak istihdam ve enflasyon göstergeleri yine Dolar ve finansal enstrümanların değerinde belirleyici 

olabilir. Ayın başlarındaki tarım dışı istihdam değişimi ve 19 Şubat’taki enflasyon oranı ile 26’sındaki büyüme verisi bu paralelde etkili 

olabilir. Ayrıca her ne kadar yılın ikinci ayında bir FOMC toplantısı olamayacaksa da, Ocak ayındaki toplantının tutanakları, FED’in 

faiz artırım temposu adına önemli mesajlar içerebilir. Banka’nın Mart ayında olası bir faiz artırımını dışlamadığı görülmüştü. ABD’de 

Başkanlık seçimi maratonunun ayrıca yakından izleneceği Şubat ayı, Janet Yellen’ın konuşmaları nedeni ile de önemli. FED Başkanı 10 

Şubat’ta Finansal Hizmetler Komitesi’ne bir sunum yapacak ve piyasalar, Banka’nın faiz artırımı konusunda ne düşündüğünü ilk elden 

öğrenebilme fırsatı bulacak. Yellen’ın değerlendirmeleri, tüm dünya piyasaların için kritik. 

Çin ekonomisi ve finansal piyasalarındaki kargaşa, petrol fiyatları ile birlikte FED’in kararlarında etkili olabilir. Dolayısı ile bu dinamik-

lere, Banka’nın kararlarını yönlendirebilecek birer faktör gözü ile de bakmak gerekiyor. Bunların yanında ABD’nin makro göstergeleri 

ve politika yapıcıların açıklamaları, FED’in faiz artırımlarının rotası konusunda bilgi verebileceği için, Şubat ayında küresel piyasaların 

ABD cephesinden önem arz edecek başlıklar arasında sıralanabilir.
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ASYA PASİFİK

           Çin ve petrol, Gerek Asya – Pasifik, gerek küresel piyasalarda yeni yılın ilk ayının ana maddeleriydi. Çin ekonomisinde yıllardır süren 
ivme kaybı, zayıf petrol fiyatıyla birleşerek piyasaların yeni yıla endişeli bir giriş yapmasına neden oldu. Petrolde gerileme borsalarda sert 
satışları beraberinde getirirken, yatırımcılar yoğun olarak görece güvenli kabul ettikleri araçlara odaklandılar. Bu süreçte de altın, Yen ve 
tahvil gibi varlıkların değer kazandığını izledik. Küresel ekonomide telaş havası yaşanırken, ABD’de de faiz artırımının beklenen tempo-
da gerçekleştirilemeyeceği düşüncesi, Dolar’ın zayıf bir seyir izlemesine neden oldu. Çin göstergeleri her zamanki gibi Şubat ayında da 
sadece Asya değil, küresel piyasadaki etkisi nedeniyle dikkatle izlenmeli. Kısa sürede bir toparlanma yaşanması beklenmese de, enerji 
piyasasının zayıf seyredip seyretmeyeceği, karamsar tablonun panik havasına dönüşüp dönüşmemesi konusunda belirleyici olabilir.

        Japonya Merkez Bankası (BOJ), uzun süredir devam eden düşük enflasyon sorununun, küresel faktörlerle de desteklenmesi ne-
deniyle Ocak ayı toplantısında sürpriz bir kararla negatif faiz uygulamasını beyan etti. Petrol fiyatındaki zayıf seyrin ve gelişmekte olan 
ekonomilerdeki (başta Çin) sorunların enflasyona oluşturduğu baskı nedeniyle, faiz oranı negatif bölgeye (-0,10%) çekildi. Beyanat son-
rasında Yen’de sert değer kayıpları görülürken, para otoritelerinin ekonomiyi destekleme çabasının daha net bir şekilde ortaya çıkması 
borsalarda olumlu olarak karşılandı. Önümüzdeki süreçte Yen’deki hareketler odak noktası haline gelebilir. BOJ’un kararına karşın, küre-
sel risklerin mevcut seyrini sürdürmesi durumunda, özellikle de FED’in faiz artırımına olan inancın zayıflamasıyla Yen’de değer kayıpları 
Banka’yı zorlamayı sürdürebilir.

        Avustralya ekonomisi, Ocak ayının başlıkları olan Çin ve zayıf petrolden yoğun olarak etkilendi. Piyasaların panik havasıyla girdiği 
2016’nın ilk yarısı, beklenenden güçlü performans gösteren göstergelere karşın petroldeki zayıf seyir ve Çin talebine ilişkin kaygılarla 
Avustralya Doları değer kaybı yaşadı. Bu noktada petrolde üretimin kısılabileceğine ilişkin kesinleşmemiş haberlerle toparlanmaya çalı-
şan enerji piyasası ve ECB, BOJ gibi büyük merkez bankalarının hala ekonominin arkasında durabileceğine olan inanç, panik havasını biraz 
da olsa hafifletti.  Ülke para birimine ilişkin görünüm için Şubat ayında gözler tekrar Çin ve petrolde olacak. 

          Yeni Zelanda piyasaları da, Avustralya’ya benzer şekilde Çin ve petrol başlığı altında yön arayışındaydı. Çin talebinin zayıflaması, 
ülke ekonomisini önemli ölçüde etkiliyor. Bunun yanında emtia fiyatlarındaki gerileme de baskıyı artıran unsurlar arasında yer alıyor. 
Merkez Bankası (RBNZ) Ocak ayı toplantısında sürpriz gerçekleştirmeyerek faizi sabit tuttu. Şubat ayında toplantı gerçekleşmeyeceği için 
gözler daha çok makro tarafta olabilir. Özellikle büyük merkez bankalarının mevcut koşullara ne denli esneklik gösterebileceği, Çin ve 
petrol başlıklarının etkisi izlenecek. Petrolün üretici ülkelerin ortak bir kararla üretimi azaltabileceğine ilişkin kesin olmayan fakat piyasayı 
etkileyen haberlerin, Şubat ayında kalıcı olup olmayacağı çok önemli.
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TÜRKİYE

Ocak ayında ülke piyasalarının gündeminde jeopolitik riskler, dünya piyasalarında artan oynaklık, gelişen ülkelerin düşen emtia fiyat-
ları ile zorlandığı süreç ve merkez bankaları vardı.

Makro veriler tarafında;
Aralık ayında ihracat %11,1 oranında, ithalat %17,5 oranında azaldı. İhracat 2015 yılı Aralık ayında, 2014 yılının aynı ayına göre 
%11,1 azalarak 11 milyar  802 milyon dolar, ithalat %17,5 azalarak 17 milyar 984 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı 
%27,4 azaldı. Aralık ayında dış ticaret açığı %27,4 azalarak 8 milyar 519 milyon dolardan 6 milyar 183 milyon dolara düştü. İhracatın 
ithalatı karşılama oranı 2014 Aralık ayında %60,9 iken, 2015 Aralık ayında %65,6’ya yükseldi.

Turizm geliri Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan IV. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %14,3 azalarak 6 milyar 568 milyon 
22 bin $ oldu. Turizm gelirinin %77,6’sı yabancı ziyaretçilerden, %22,4’ü ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Ekonomik güven endeksi Ocak ayında bir önceki aya göre %16,8 oranında azalarak 100,81 değerinden 83,88 değerine düştü. Ekono-
mik güven endeksindeki düşüş, hizmet, reel kesim (imalat sanayi), tüketici ve inşaat güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Hizmet sektörü güven endeksi Ocak ayında bir önceki aya göre %6,6 oranında azalarak 92,53 değerine düştü. Reel kesim güven 
endeksi ve tüketici güven endeksi Aralık ayına göre %2,7 oranında düşerek Ocak ayında sırasıyla 105,90 ve 71,62 değerlerine ulaştı. 
İnşaat sektörü güven endeksi ise %1,4 azalarak 83,91 değerini aldı.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,21 arttı. TÜFE’de 2015 Aralık ayında bir önceki aya göre %0,21, bir önceki yılın Aralık ayına göre 
%8,81, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,81 ve on iki aylık ortalamalara göre %7,67 artış gerçekleşti.
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İşsizlik oranı %10,5 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2015 yılı Ekim döneminde 
geçen yılın aynı dönemine göre 104 bin kişi artarak 3 milyon 147 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık artış ile  %10,5 seviyesinde 
gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 0,1 puanlık artış ile %12,6 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç 
işsizlik oranı 0,4 puanlık azalış ile %19,3 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 0,1 puanlık artış ile %10,7 olarak gerçekleşti. 



2015 – 4. Çeyrek Beklenti RaporuAYLIK BÜLTEN

EKONOMİK TAKVİM

2015 yılının ekonomik takvimini incelemek için “GCM Forex Ekonomik Takvim” bölümünü takip edebilirsiniz. 
Ekonomik Takvimini incelemek için tıklayınız.

https://www.gcmforex.com/analiz/ekonomik-takvim/
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TEKNİK ANALİZ

2016 – Şubat Ayı RaporuAYLIK BÜLTEN

EURUSD

Uzun Vade Beklenti: ↓

Yeni yılın ilk ayını tamamladığımız bugünlerde EURUSD paritesinin Kasım 2015 tarihinden beri 1.1060 seviyesi altında hareketlerine 

devam ettiğini, 1.0960-1.1060 bölgesinden de her fırsatta satış baskısına maruz kaldığını görmekteyiz. ECB ve FED politikalarına bağlı 

kalarak önemli dalgalanmalar kaydeden EURUSD paritesinde 1.0960-1.1060 bölgesi altında kaldığı müddetçe orta vadeli negatif eği-

limin ön planda olduğunu ifade edebiliriz. Bu tutum, orta vadeli olarak 1.0710 ve 1.0460, uzun vadeli olarak da 1.0280 ve 1.0000 gibi 

rakamların hedeflenmesini sağlayabilir.  Anzalizin hazırlandığı şu sıralar 1.0900 seviyesine yakın seyrini sürdüren EURUSD paritesinde 

satıcılı seyrin agresifleşebilmesi için 1.0710 seviyesi altında haftalık kapanışa ihtiyaç vardır. Ancak bu şartla satıcılı seyir hızlanabilir ve 

yukarıda bahsetmiş olduğumuz hedef noktaları izlenebilir. 1.0710 destek noktasının altında haftalık kapanış kaydedilmemesi duru-

munda ise bir müddet daha 1.0710 – 1.1060 arasında yatay görünüm etkisini hissettirebilir. 

NOT: Orta vadeli olarak düşüş trendinin sonlanabilmesi için 1.0960-1.1060 bölgesi üzerinde haftalık kapanışa ihtiyaç vardır.  Ancak 

böyle bir durumda uzun vadeli kritik bariyer olarak kaydedilen 1.1500 seviyesine doğru tepkiler görülebilir.

Destek: 1,0710 – 1,0460 – 1,0280
Direnç: 1,1060 – 1,1250 – 1,1500

Grafiği ayrıntılı incelemek için tıklayınız.

http://analiz.gcmforex.com/f/rapor/1454432909.png
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TEKNİK ANALİZ

2016 – Şubat Ayı RaporuAYLIK BÜLTEN

GBPUSD

Uzun Vade Beklenti: ↓

İngiltere Merkez Bankası’nın (BOE) faiz artırım konusunda eskiye nazaran daha negatif konuşması ile birlikte değer kaybeden Sterlin, 
GBPUSD paritesinin önemli satış baskısına maruz kalmasını sağladı. Bu tutum, yaklaşık 3 aylık bir süreç içerisinde 1500 pip’lik bir geri 
çekilme düşüncesi oluşturdu. Aşağı yönlü baskısını 1.4080 seviyesine kadar sürdüren GBPUSD paritesi için mevcut satıcılı seyir bun-
dan sonraki süreçte de devam etmesi beklenilmektedir. Bu aşamada kısa vadeli olarak 1.4515, orta vadeli 1.5115, uzun vadeli olarak 
da 1.6015 seviyeleri büyük önem taşımaktadır. Parite eğer ilgili direnç noktaları altında hareketine devam edecek olursa kısa vadeli 
1.4230 ve 1.4050, orta vadeli 1.4050 ve 1.3655, uzun vadeli olarak da 1.3500 ve 1.3200 gibi rakamları hedeflemek isteyebilir.  Ana-
lizin hazırlandığı şu sıralar 1.4390 seviyesine yakın seyrini sürdüren GBPUSD paritesinde satıcılı seyrin agresifleşebilmesi için 1.4050 
seviyesi altında haftalık kapanışa ihtiyaç vardır. Ancak bu şartla satıcılı seyir hızlanabilir ve yukarıda bahsetmiş olduğumuz orta ve 
uzun vadeli hedef noktaları izlenebilir. 1.4050 destek noktasının altında haftalık kapanış kaydedilmemesi durumunda ise bir müddet 
1.4515 – 1.4050 arasında yatay görünüm etkisini hissettirebilir. 

NOT: Mevcut görünümde şuan için en önemli bariyer, kısa vadeli olarak belirttiğimiz 1.4515 direncidir. Trend içerisinde tepki alımları 
tamam mı devam mı sorusunun cevabı için 1.4515 seviyesine göre gerçekleştirilecek kapanışlar takip edilmelidir. (Kısa vadeli olduğu 
için tercihen günlük kapanış)

Destek:  1,4050-1,3655-1,3500
Direnç:   1,4515-1,4815-1,5115

Grafiğin büyük halini incelemek için tıklayınız.

http://analiz.gcmforex.com/f/rapor/1454494466.png
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TEKNİK ANALİZ

2016 – Şubat Ayı RaporuAYLIK BÜLTEN

USDTRY

USDTRY paritesinde ocak ayı içinde 3,07 tarihi zirvesine yaklaşıldı.

Yeni yılla birlikte yükselen oynaklık, dünya borsalarındaki çalkantı, emtia fiyatlarındaki gerilemenin emtia üreticisi ülke para birimle-
rini zorlaması USDTRY paritesinde de etkisini gösterdi.

Yaklaşık 1 aylık periyotta
USDTRY % 1 oranında
Dolar/G. Afrika randı % 3 oranında
Dolar/Ruble %  6 oranında
Dolar/Hindistan rupisi % 2 oranında yükseldi
Dolar/Brezilya realinde değişiklik yaşanmadı.

Gelişen ülkelerin zorlandığı dönemde TL’nin performansı kötü değildi. Avrupa Merkez Bankası’nın düşen petrol fiyatlarının enflasyo-
nu aşağı çeken etkisine karşı gereken ne ise yapılacağı açıklaması, daha fazla gevşeme sinyalinin ardından Fed’in de bir sonraki faiz 
artırımına ihtiyatlı yaklaştığı görüldü. Dünya piyasalarındaki oynaklık, ABD ekonomisine dair çok güçlü olmayan sinyaller Fed’i bek-
leme moduna çekmiş görünüyor. Bu durum dolardaki değer kazanımını frenledi. USDTRY paritesi de ocak ayı içinde 3,06 seviyesini 
gördükten sonra 2,95 seviyesine doğru geri çekildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sadeleşme konusunu erteledi. Yeni yılla birlikte artan oynaklık Merkez Bankasını bekle-gör du-
rumundan uzaklaştırmadı.

Teknik açıdan paritede uzun vadeli yükseliş görünümü korunuyor.  2,7570 seviyesi altına inilmediği sürece uzun vadede yükselişin 
devam ettiği varsayılabilir. Grafikte mavi çizgi ile gösterilen 200 günlük hareketli ortalamanın altına inilmesi halinde uzun vadeli yük-
seliş trendi sorgulanabilir.

Orta vade için ise yine grafikte yeşil çizgi ile gösterilen 50 günlük hareketli ortalamayı takip ediyoruz. Paritede 2,95 seviyesi altına 
inilirse orta vadede düşüş ihtimalinden bahsedebileceğiz. Bu durumda, geri çekilmede 2,9000 ve 2,8670 seviyelerini yakın destekler 
olarak görüyoruz.

Yükselişte 3,06-3,07 bölgesi güçlü direnç bölgesi. Bu bölge aşılırsa 3,10 seviyesine doğru hareket yaşanabilir.

Uzun Vade Beklenti: ↑
 
Destek: 2,9500-2,8090-2,7570
Direnç: 3,0745-3,1000-3,1200

Grafiği ayrıntılı incelemek için tıklayınız.

http://analiz.gcmforex.com/f/rapor/1454499235.png
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TEKNİK ANALİZ

2016 – Şubat Ayı RaporuAYLIK BÜLTEN

EURTRY

Piyasalar 2016’ya oldukça hareketli bir giriş yaptı. Çin ve petrol başlıklarıyla karamsarlığın panik havasına dönüşmesi, gelişmekte olan 

ülke para birimlerinden çıkışlara neden oldu. Fakat Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) verdiği ipucu ve petrolde sınırlı da olsa yaşanan 

toparlanma, paritenin yükselişinin büyük kısmını geri almasına katkı sağladı. ECB’nin Mart ayında yeni önlemler alabileceği beklenti-

si, Euro’da kayıplara neden olmasının yanı sıra, merkez bankalarının piyasayı destekleyeceği düşüncesi riskli varlıklara (TL gibi) talebi 

artırdı. Petroldeki sınırlı toparlanma da bu görüşü destekleyen diğer faktör olarak öne çıktı. Şubat ayında da merkez bankaları, petrol 

ve Çin önemli başlıklar olarak yerini koruyabilir.

Uzun Vade Beklenti: ↑

Teknik olarak incelediğimizde, paritenin dönüşü takip etmekte olduğumuz yükseliş kanalının üst sınırı olan 3,36’dan gerçekleştirdiğini 

görüyoruz. Sert geri çekilmeye karşın, paritenin hala 200 haftalık basit ve üssel hareketli ortalamalar (yaklaşık 2,75) üzerinde pozitif 

seyir ağırlığını koruduğu unutulmamalı. Genel olarak yükseliş kanalının alt sınırı olan 3,09 – 3,13 aralığı üzerinde yükseliş baskısı ön 

planda olabilir. Bu da 3,36 ve sonrasında 3,48’in gündeme gelebileceğini gösteriyor. Fakat mevcut geri çekilmeye dikkat etmekte fay-

da var. Düşüş 3,09 – 3,13 bandıyla sınırlandığı takdirde yeni alım baskısı oluşabilir. 3,09 altındaki haftalık kapanış ise, yeni alım baskısı-

nın ertelenmesine neden olabilecek bir geri çekilmeyi destekleyebilir. Bu koşulda dikkat edilmesi gereken tek husus, hareketli ortala-

malar üzerindeki her kademede yeni alımların meydana gelme potansiyeli nedeniyle, risk yönetiminin etkili uygulanması gerektiğidir.

Destek: 3,1300 – 3,0000 – 2,9300

Direnç: 3,2500 – 3,3600 – 3,4800

Grafiği ayrıntılı incelemek için tıklayınız.

http://analiz.gcmforex.com/f/rapor/1454365664.png
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TEKNİK ANALİZ

2016 – Şubat Ayı RaporuAYLIK BÜLTEN

USDCHF

2015 yılının son ayı ECB kararlarının ardından euroda sert yükseliş kaydedilirken dolarda da sert değer kaybı yaşanmıştı. Dolar değer 
kaybederken düşüşlerde güvenilir para birimi olan frangında değer kazanması düşüşleri hızlandırdı. Yaşanan sert düşüşün ardından 
günlük grafiğe bakıldığında paritenin sınırları kırmızı renkle belirtilmiş olan Mayıs ayından bu yana devam eden yükseliş kanalının 
içerisine yeniden dönerek işleme devam ettiği görüldü.

Yılın ilk ayında yapılan Avrupa Merkez Bankası toplantısında ise ECB beklendiği gibi faiz oranlarında herhangi bir değişiklik yapmadı-
ğını açıkladı. Avrupa Merkez Bankası Draghi ise konuşmasında Euro Bölgesi’nde enflasyon oranının gerileyen petrol fiyatları ile önü-
müzdeki aylarda çok düşük veya negatif olmasını beklediklerini ifade ederken,  Aralık ayından bu yana şartların değiştiğini ifade etti. 
Mart ayı kadar yakın bir tarihte para politikasının daha fazla genişletilebileceği yönünde verdiği ipucu verdi.

Gözler ayın son haftasında ise FED’in FOMC Toplantısı kararlarındaydı. Faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gidilmezken global 
ekonomik finansal gelişmelerin yakından izlendiğine dair vurgu yapıldı. Grafiğe bakıldığında Mart 2015 tarihinden bu yana kırmızı 
renk ile belirttiğimiz yükseliş kanalı içerisinde hareket eden paritede kanal içinde kalma çabasının devam ettiği görülüyor. 
Bundan sonraki süreçte gözler ABD tarafından gelecek olan açıklamalarda ve verilerde olacak. 

Grafiğe bakıldığında kanalın üst bant seviyesinden tepki geldiği takdirde parite kanal içinde kalmaya devam edecektir. 1,0000 seviyesi 
önemli destek oluştururken 1,0000 destek seviyesinin kırılması durumunda düşüş devam ederek parite kanal alt bant seviyesi de 
olan 0,9850 seviyesine doğru aşağı yönlü hareket kaydedebilir. 0,9850 seviyesi kanal alt bant seviyesini de oluşturmaktadır. 
Yükselişte ise 1,0215 seviyesi üzerinde kalıcılık ardından yükseliş devam ederek 1,0375-1,0535 direnç seviyeleri test edilebilir. 

Uzun Vade Beklenti: ↓

Destek:  1,0000-0,9850-0,9615
Direnç:   1,0215-1,0375- 1,0535

Grafiğin büyük halini incelemek için tıklayınız.

http://analiz.gcmforex.com/f/rapor/1454382832.png
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TEKNİK ANALİZ

2016 – Şubat Ayı RaporuAYLIK BÜLTEN

EURGBP

2015 yılının son ayında gerçekleşen Avrupa Merkez Bankası Toplantısında parasal genişlemenin süresi ile ilgili uzatma yapılarak 2017’nin 

Mart ayına kadar devam edeceği açıklanmıştı. Draghi’nin varlık alım programında tahvillerden elde edilecek gelirlerin yeniden yatıra-

ma yönlendirileceği konusunda umutlu olduğu görülürken, açıklamaların ardından da euroda sert yükselişler gözlemlenmişti.

Avrupa Merkez Bankası bu ay gerçekleştirdiği toplantısında ise faiz oranlarında herhangi bir değişiklik yapmazken, Draghi Euro Bölge-

si’nde ekonomik toparlanmanın azalmaya devam ettiğine vurgu yaptı. Enflasyon oranlarına ilişkinde olumlu denilebilecek bir açıkla-

mada bulunmadı. Yapılan açıklamaların ardından paritede euronun değer kaybetmesi ile birlikte sınırlı düşüş görüldü. Gelecek ay içe-

risinde Euro Bölgesinden gelecek olan Büyüme ve Enflasyon Oranı verileri yaşanabilecek hareketlilik için önem taşımaya devam ediyor. 

İngiltere tarafından gelen verilerde beklentileri karşılayamazken, İngiltere Merkez Bankasının ise düşük faiz ortamının bir süre daha 

devam etmesinin muhtemel olduğunu vurguladı. 2016’da da faiz artışına gidilemeyeceği yönündeki beklentilerin ağrılık kazanması 

ile paritede ay içerisinde yükselişlerin desteklendiğini gözlemledik. 

Grafiğe bakıldığında 2009 yılından bu yana düşüş kanalında hareket ettiği görülen paritenin haftalık grafikte aynı zamanda kanal alt 

bant seviyesi de olan 0,6950 seviyesinden yükseliş kaydettiği görülüyor. Çift dip formasyon oluşumunun tamamlanması durumunda 

paritede 0,7600 direnç seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanarak yükseliş devam edebilir. 0,7715 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması 

durumunda 0,7875 seviyesi test edilebilir.

Düşüşlerde ise 0,7600 destek seviyesi kırıldığı takdirde 0,7375 destek seviyesi hedeflenebilir. 0,7375 destek seviyesinin kırılması du-

rumunda ise 0,7175 destek seviyesi hedeflenebilir. 

Uzun Vade Beklenti: ↓

Destek:  0,7600-0,7175-0,6950

Direnç:   0,7875-0,8050-0,8300

Grafiğin büyük halini incelemek için tıklayınız.

http://analiz.gcmforex.com/f/rapor/1454388337.png
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2016 – Şubat Ayı RaporuAYLIK BÜLTEN

USDJPY

USDJPY paritesi Ocak ayında oldukça hareketli bir süreç geçirdi. Çin ve gerileyen petrol fiyatlarıyla artan endişe, bir yandan Yen’e 

olan talebi artırırken, bir yandan FED’in artık rahat bir faiz artırım ortamı yakalayamayabileceği düşüncesiyle Dolar’dan çıkışları da 

destekledi. Bu durum da paritenin 116’lı seviyeleri görmesine neden oldu. Fakat Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) sürpriz bir kararla 

negatif faize geçmesi, diğer taraftan petrolde sınırlı da olsa toparlanma, ayın ikinci yarısında daha farklı bir tablo görmemizi sağladı. 

Önümüzdeki süreçte benzer başlıklar, bu kez ABD verilerinin de katkısıyla etkisini gösterebilir.

Uzun Vade Beklenti: ↑

Teknik olarak incelediğimizde paritenin 89 haftalık üssel hareketli ortalama, aynı zamanda 38,2%’lik Fibonacci düzeltme seviyesi olan 

116,38’den dönüşü görülüyor. Uzun vadeli görünüm destekleten bu tablo sonrası, parite diğer trend takipçimiz olan 45 haftalık üssel 

hareketli ortalamayı da (120,00) aşmayı başardı. Genel olarak 116,38 üzerindeki haftalık kapanışlar trendi taze tutabilir. Ancak tren-

din etkin kalabilmesi için aynı zamanda ivme göstergesi durumundaki 45 haftalık üssel hareketli ortalama üzerindeki seyir de önemli. 

Gerçekleşebilecek alımlarda 125,85 hedef haline gelebilir. Olası geri çekilmelerde 120,00’nin altıdaki seyir, trend sınırının tekrar test 

edilmesine katkı sağlayabilir. Haftalık kapanışın 116,38’in altında gerçekleşmesi durumunda ise 113,46 gündemimize gelebilir. Ancak 

bu şart sağlanana dek, düşüşlerin yeni alımlara neden olabileceği göz ardı edilmemeli. 

Destek: 120,00 – 118,20 – 116,38

Direnç: 123,75 – 125,85 – 127,50

Grafiği ayrıntılı incelemek için tıklayınız.

http://analiz.gcmforex.com/f/rapor/1454379311.png
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EURJPY

Küresel piyasaların Ocak ayına endişeli bir giriş yapması, birçok varlık fiyatı gibi EURJPY paritesini de etkiledi. Petrol ve Çin başlık-

larıyla yatırımcıların görece güvenli varlık arayışı, Yen talebini artırarak pariteyi aşağı çekti. Fakat Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) 

Mart ayında yeni önlemler alabileceğini açıklaması ve sonrasında Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) sürpriz bir kararla negatif faiz 

uygulamasını beyan etmesi tablonun değişmesine katkı sağladı. Önümüzdeki süreçte benzer başlıklar etkili olabileceği için dikkatli 

takipte fayda var.

Uzun Vade Beklenti: ↓

Teknik olarak incelediğimizde yaşanan toparlanmanın hala düzeltme hareketi olarak kabul edildiğini söyleyebiliriz. Parite kırmızı 

renkle belirttiğimiz düşüş kanalı ve kanal içerisinde mavi ile belirttiğimiz ayrı bir trende sahip. Kanal ve trendin sınırları olan 132,15 – 

134,50 bölgesi bu nedenle oldukça önemli. Parite, bu bölge dahilinde veya altında sınırlı kaldığı müddetçe satış baskısı ön plana çıka-

bilir. Gerçekleşebilecek satışlarda 126,00 ve 122,60 seviyeleri gündeme gelebilir. Ocak ayı ortasından itibaren görülen toparlanmanın 

etkinliğini koruyabilmesi için öncelikle 132,15 – 134,50 bölgesindeki haftalık kapanışların görülmesi gerekiyor-ki bu durum sadece 

ilk aşama olabilir. Etkin kalabilecek yükselişler için, 134,50 üzerindeki haftalık kapanışları görmek gerekebilir. Bu şart sağlanana dek, 

yükselişlerin yeni satış baskısına maruz kalabileceği unutulmamalı.

Destek: 129,50 – 126,00 – 122,60

Direnç: 134,50 – 137,00 – 140,00

Grafiği ayrıntılı incelemek için tıklayınız.

http://analiz.gcmforex.com/f/rapor/1454339799.png


ARAŞTIRMA & ANALİZ 
DEPARTMANI

+90 212 345 0 402
+90 212 345 0 426

analiz@gcmforex.com
www.gcmforex.com

GCM Menkul Kıymetler A.Ş
Eski Büyükdere Caddesi
Park Plaza Kat:14 Maslak
Sarıyer / İstanbul

21/ 36

TEKNİK ANALİZ

2016 – Şubat Ayı RaporuAYLIK BÜLTEN

AUDUSD

AUDUSD paritesi Ocak ayı içerisinde emtia fiyatlarındaki gerileme ve Çin gelişmelerinin yanı sıra, merkez bankaları kararlarının yol 

açtığı iyimserlikle hareketli bir süreç yaşadı. Emtia fiyatlarındaki gerileme ve Çin talebine ilişkin endişeler, özellikle ayın ilk yarısında 

paritenin sert kayıplar yaşamasına neden oldu. Fakat Avrupa Merkez Bankası’nın Mart ayında yeni önlemler alabileceğini açıklaması 

ve Japonya Merkez Bankası’nın sürpriz bir kararla negatif faiz uygulamasını beyan etmesi piyasaları destekledi. Petroldeki toparlan-

manın da yardımıyla parite bir miktar da olsa toparlandı. Önümüzdeki süreçte benzer başlıkların etkisini koruması beklenebilir. 

Uzun Vade Beklenti: ↓

Teknik olarak incelediğimizde, paritenin 2015’in son çeyreğinden bu yana geliştirdiği yatay seyre ve son iki hafta görülen yükselişe 

karşın düşüş trendi güncelliğini koruyor. Dolayısıyla trend sınırını sorgulayan, fakat aşamayan her yükselişin yeni satış baskısına maruz 

kalma potansiyeli söz konusu. Önümüzdeki süreçte, trend sınırını belirleyen ilk unsur olan 34 haftalık üssel hareketli ortalama (yak-

laşık 0,7400) altında seyir korunduğu müddetçe, düşüş baskısının ön planda olması beklenebilir. Gerçekleşebilecek satışlarda 0,6820 

hedeflenebilecekken, bu desteğin kırılması durumunda 0,6600 ve 0,6300 gündeme gelebilir. Olası yükselişlerin etkin kalabilmesi ve 

sonraki hedefleri gündeme getirebilmesi için ilk etapta 34 haftalık üssel hareketli ortalama üzerindeki haftalık kapanışlara ihtiyaç du-

yulabilir. Fakat bu durum bile uzun vadeli görünümü değiştirmekten çok, düzeltme hareketlinin sürmesine katkı sağlayabilir. Hareketli 

ortalamalar üzerindeki kalıcılık şartı sağlanana dek gerçekleşebilecek yükselişlerin yeni satış baskısı oluşturması söz konusu olabilir.

Destek: 0,6820 – 0,6600 – 0,6300

Direnç: 0,7400 – 0,7620 – 0,7860

Grafiği ayrıntılı incelemek için tıklayınız.

http://analiz.gcmforex.com/f/rapor/1454339799.png
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USDCAD

USDCAD paritesi başlık petrol olunca, yeni yıla oldukça hızlı bir giriş yaptı. Petrolün zayıf seyrini koruması Ocak ayında panik havasıyla 

birlikte Dolar’da zayıf bir seyre ve Kanada Doları’nda sert değer kayıplarına neden oldu. Ancak ayın ikinci yarısında petroldeki kayıp-

ların sınırlı da olsa toparlanması, yine Kanada Doları üzerinde etkisini hissettirerek ülke para biriminin değerlenmesine katkı sağladı. 

Önümüzdeki süreçte, petrol ve Çin başlıkları pariteye olası etkileri nedeniyle dikkatle izlenmeli. Ek olarak ABD ve Kanada tarafında 

yoğunlaşacak veri akışı göz ardı edilmemeli.

Uzun Vade Beklenti: ↑

Teknik olarak incelediğimizde paritenin uzun soluklu yükseliş maratonu sonrasında yaşanan sert geri çekilmeye rağmen sınırlarını 

koruduğunu görüyoruz. Önümüzdeki süreçte iki önemli bölge takip edilebilir. Trendin sınırını belirleyen 34 haftalık üssel hareketli 

ortalama (1,33 – 1,34) genel olarak yükseliş beklentimizi destekleyen gösterge durumunda. Dolayısıyla bu bölgeyle sınırlı kalacak her 

düşüş, yeni alım baskısına maruz kalabilir. Ek olarak, paritenin kırmızıyla belirttiğimiz kanalın üst sınırı olan 1,3800’i aşması sonrası bu 

bölgede tutunma çabasının dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Bu nedenle de paritenin pozitif eğilimini destekleyip desteklemeyeceğini 

test edebileceğimiz ilk seviye bu olabilir. Gerçekleşebilecek alımlarda 1,4320 ve 1,4700 hedeflenebilir. Petroldeki kazanımların da 

sağlayabileceği destekle oluşabilecek geri çekilmelerde 1,3800’in kırılması 34 haftalık üssel hareketli ortalamayı gündeme taşıyabilir. 

Fakat başta belirttiğimiz üzere, söz konusu gösterge altında haftalık kapanışlar gerçekleşene dek düşüşlerin yeni alım baskısına maruz 

kalabileceği bir tablo görebiliriz.

Destek: 1,3800 – 1,3400 – 1,2830

Direnç: 1,4320 – 1,4700 – 1,5000

Grafiği ayrıntılı incelemek için tıklayınız.

http://analiz.gcmforex.com/f/rapor/1454388888.png
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BRENT PETROL

2016 yılının ilk ayında brent petrol 27 dolar seviyesine kadar geriledi.

Petrolde fiyatlamada ana unsur arz olmaya devam ediyor. Ocak ayının son günlerinde Rus’yanın arzı %5 oranında kısma çağrısıyla 

brent petrol 36 dolar seviyesine kadar yükselse de OPEC’ten arzı kısmaya dair bir sinyal gelmedi. Petrolde arz tarafında OPEC’in arzı 

kısmama kararı talebin artmaması ile birleşince düşüşün devamını beklemek çok yanlış olmaz. Yine de Ocak ayının son günlerinde 

OPEC delegelerinden gelen açıklamalarla şubat veya mart ayında bir toplantıyla birlikten arz kısmaya yönelik karar çıkması olasılığı var.

Talep tarafında daha sürdürülebilir ama geçmiş dönem büyümelerinin gerisinde kalan Çin, yıl içinde 4 faiz artırımına izin verecek gibi 

görünmeyen ABD ekonomisi, ECB’nin parasal genişleme hamlelerine rağmen henüz güçlü umut vermeyen AB ekonomisi, küresel ser-

maye akımlarından ve gerileyen petrol fiyatlarından olumsuz etkilenen gelişen ülkeler… dünya ekonomisinde büyüme beklentilerini 

vasatta tutuyor. 

Uzun Vadeli Teknik Görünüm
Brent petrol 115 USD seviyesinden başlayan düşüşle 27 USD seviyesine kadar geriledi. Uzun vade açısından düşüş trendi devam 

ediyor. Uzun vadeye hareketli ortalama ile bakılırsa grafikte mavi çizgi ile gösterilen 200 günlük hareketli ortalama takip edilebilir. Bu 

ortalama altında kalındığı sürece aşağı yönde trendin devamı beklenebilir. 200 günlük hareketli ortalamanın aşılması halinde ise en 

azından düşüşün durduğundan bahsetmek mümkün olabilir.

Orta vadede farklı bir teknik görünüm yok, düşüş trendi devam ediyor. 27 dolar seviyesinden başlayan yükselişi ise tepki yükselişi 

olarak değerlendiriyoruz. Orta vade için seçtiğimiz hareketli ortalama grafikte yeşil çizgi ile gösterilen 50 günlük hareketli ortalama ve 

bu ortalama son yükselişte direnç görevi gördü. 50 günlük hareketli ortalama aşılmadan brent petrolde dengelenmeden bahsetmek 

için erken olabilir.

Uzun Vade Beklenti: ↓

Destek: 33,00-29,33-27,07

Direnç: 36,00-39,00-42,00

Grafiğin büyük halini incelemek için tıklayınız.

http://analiz.gcmforex.com/f/rapor/1454470208.png
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HAM PETROL

Uzun Vade Beklenti: ↓

•  Uzun vadeli kritik seviye: 62.56$

•  Orta vadeli kritik seviye: 50.90$

•  Kısa vadeli kritik seviye: 43.35$

Aylık grafiği incelediğimizde aşağı yönlü baskıların devam ettiğini net bir şekilde izlediğimiz Ham Petrol için yukarıda vadelere göre 

ayırdığımız seviyeler altında negatif beklentinin sürdüğünü ifade edebiliriz. ABD tipi Ham Petrol fiyatının 30$ altındaki fiyat hareket-

leri sonrasında OPEC ve OPEC dışı ülkelerin, arz fazlası sorununu (dolayısı ile düşük petrol fiyatı sorununu) çözebilmek için koordineli 

bir çalışma içerisinde olabileceği yönündeki açıklamaları, kısa vadeli belirli tepkilerin oluşmasına neden oldu. Bu tutum, Ham Petrol 

fiyatının 34$ seviyesine yaklaşmasına katkı sağlasa da yaşanılan bu tepkiye rağmen negatif trendin gücünü koruduğunu söyleyebiliriz. 

Böyle bir ortamda, yukarıda yer verilen bariyerler altında, 29$ başta olmak üzere 25$ ve 21$ gibi seviyelerin hedeflenme ihtimali 

güçlüdür.  Bu bağlamda da ilgili bariyerler altında kaldığı müddetçe yaşanılacak olası tepki alımları, kısa-orta ve uzun vadeli olarak 

satış fırsatı görünümü ile desteklenebilir.

NOT: RSI göstergesindeki yataylık ile alıcı – satıcı mücadelesinin kıran kırana geçtiğini görsek de ilgili indikatörün 30 seviyesi üzerinde 

hareketler kaydedememesi ve hala daha aşırı satış bölgesinde seyrini sürdürüyor olması, düşüş trendinin gücü hakkında bize önemli 

sinyaller vermektedir. Bu bağlamda da orta – uzun vadeli olarak çok düştü artık alınmalı şeklinde bir senaryo ile işlem stratejisi oluş-

turulmamalı, trend görünümünde her zaman stratejiler gerçekleştirilmelidir.

Destek:  29.00-25.00-21.00

Direnç:   33.00-37.74-43.35

Grafiğin büyük halini incelemek için tıklayınız.

http://analiz.gcmforex.com/f/rapor/1454480982.png
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ALTIN

Uzun Vade Beklenti: ↓

2013 - 1. çeyrekte 1520 seviyesinin altına sarkarak güvenilir liman özelliğini kaybeden Altın, 23 aylık üssel ve düzeltilmiş hareketli 

ortalamalar altında orta ve uzun vadeli düşüş trendine devam etmektedir. İlgili ortalamaların şu sıralar 1188 ve 1248 seviyesinden 

geçtiği gözlemlendiğinde,  mevcut bariyerler altında orta ve uzun vadeli düşüş eğiliminin devam ettiğini ifade edebiliriz. Bu düşünce 

yapısı, 1045 başta olmak üzere 1008 ve 929 dolar gibi rakamları telaffuz etmemize katkı sağlayabilir.

Peki, 1188 - 1248 seviyelerine doğru tepkiler oluşur mu?

Altın fiyatının 1045 dolar seviyesinden toparlanması ve bu toparlanma ile birlikte 1100 dolar seviyesi üzerinde seyrini sürdürmesi, 

tepki alımlarının devam edebilme ihtimalini kuvvetlendirdi. Bu bağlamda da 1130 direnci kısa vadeli önemli bir seviyedir. Altın fiyatı 

eğer tepki alımlarına devam etmek, en azından 1188 bölgesine ulaşmak istiyorsa, 1130 seviyesi üzerinde haftalık kapanışa ihtiyaç var-

dır. Ancak bu şartla 1150 ve 1188 gibi rakamlar kısa vadeli tepki beklentiler nedeniyle hedeflenebilir. 1248 dolar direnci hedeflenecek 

mi sorusunun cevabı içinse 1188 seviyesine göre gerçekleşecek haftalık kapanış yakinen incelenmelidir.

1130 seviyesi üzerinde haftalık kapanış gerçekleşmezse ne olur?

Altın fiyatının 1130 seviyesi üzerinde haftalık kapanış kaydedememesi durumunda piyasalarda Altın için tepki alımı sona mı erdi soru-

su gündemde yer alabilir. Tam da bu noktada 1072 dolar desteği dikkatle takip edilmelidir. Tepki alımlarının sonlandığını anlayabilme-

miz için 1072 seviyesi altındaki haftalık kapanışa ihtiyaç vardır. Ancak bu şartla yukarıda bahsettiğimiz destek noktaları hedeflenmek 

istenebilir. Aksi takdirde bir müddet 1072 – 1130 arasında yatay bir görünüm izlenebilir.

Destek: 1098-1072-1045

Direnç:  1130-1150-1188

Grafiğin büyük halini incelemek için tıklayınız.

http://analiz.gcmforex.com/f/rapor/1454404556.png
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GRAM ALTIN

Gram altın ons altındaki yükselişten destek alırken USDTRY paritesindeki gerileme gram altında yükselişi frenledi. Ons altında 1120 

dolar üzerine çıkan hareket paritede 3,06 seviyesinden 2,95 seviyesine doğru gerileme ile dengelendi ve gram altın 104,45 seviyesi 

üzerinde kalabilirken 110  TL seviyesini aşamadı.

Teknik açıdan gram altın için önemli seviyeler.

101.00 : Uzun vadeli görünüm açısından önemli.  101 TL seviyesi altına inilmesi yükseliş trendinin zayıfladığı anlamına gelebilir fakat 

henüz trendin kırıldığının teyidi olamaz, soru işaretlerini artırabilir.

95.00 :  Gram altın 95 TL seviyesi üzerinde kaldığı sürece uzun vadeli yükselişin devam ettiğini varsayacağız. Uzun vadeli trendin sona 

erdiğinin teyidi 95 seviyesi altına inilmesi ile alınır.

104.45:  Gram altın 104,45 seviyesi üzerine çıkarak orta vadeli görünümü yükselişe çevirdi. Bu seviye üzerinde kalındığı sürece orta 

vadeli yükseliş devam ediyor olabilecek.

200 günlük hareketli ortalama: Grafikte mavi çizgi ile gösterilen 200 günlük hareketli ortalama seviyesi üzerindeki seyir uzun vadede 

yükseliş trendinin devamına işaret ediyor.

50 günlük hareketli ortalama : Grafikte yeşil çizgi ile gösterilen ortalamanın üzerinde kalınması orta vade için yukarı yönde hareketin 

desteklendiği şeklinde yorumlanabilir.

50 günlük ortalamanın 200 günlük ortalamayı yukarı yönde kesmesi: Bu durum teknik açından incelenen varlığın yükseliş potansi-

yelinin devam şeklinde yorumlanabilir.

Uzun Vade Beklenti: ↑

Destek: 98,00-95,00-93,00

Direnç: 104.45-105,80-106,50

Grafiği ayrıntılı incelemek için tıklayınız.

http://analiz.gcmforex.com/f/rapor/1454413556.png
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GÜMÜŞ

Gümüşte uzun vadeli düşüş trendi devam ederken iyi ihtimalle 13,00-14,00 aralığında taban oluşumu ihtimalinden bahsedebiliriz. 

Hem değerli metal sınıfında hem de sanayi metali sınıfında değerlendirilen gümüş her iki bakış açısına göre de zayıf. Ocak ayı içerisin-

de değerli metal sınıfında altın hareketinin gerisinde kaldığı da gözlendi. 

Teknik görünüm
Gümüş için orta ve uzun vadede düşüş trendi devam ediyor.  Trendleri izlerken hareketli ortalamalardan faydalanmak durumundaysak;

200 günlük hareketli ortalama: Grafikte mavi çizgi ile gösteriliyor. Fiyat hareketli ortalama seviyesi altında kalmayı sürdürüyor. Bu 

durum uzun vadede düşüş trendinin devam ettiğinin teyidi.

50 günlük hareketli ortalama: Daha çok orta vadeli görünüm için kullanabileceğimiz bu ortalama grafikte yeşil çizgi ile gösteriliyor. 

Gümüşte fiyat 50 günlük hareketli ortalama etrafında seyrederken bu durum orta vade için dip bölge olma ihtimalini gösteriyor.

Gümüşte en yakın destek 14 USD seviyesinde, bu destek kırılırsa bir sonraki en yakın güçlü destek 13.50 seviyesinde görülüyor.

14,70 seviyesi en yakın güçlü direnç konumunda. 15 dolar seviyesine kadar yaşanacak yükselişleri ise tepki niteliğinde yükselişler ola-

rak değerlendirmek mümkün. 14,70 seviyesinin aşılması orta vadeli düşüş görünümünü yataya çevirebilir.15,00 seviyesinin aşılması 

ise uzun vadeli düşüş trendinin sona erme ihtimalini yükseltebilir.

Uzun Vade Beklenti: ↓

Destek: 14,00-13,50-12,50

Direnç: 14,70-15,00-16,19

Grafiği ayrıntılı incelemek için tıklayınız.

http://analiz.gcmforex.com/f/rapor/1454468134.png
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PLATİN

Dizel motorların üretiminde ve otomobillerin “katalitik konverterlerinde - (egzoz)” kullanıldığı için Volkswagen skandalından ve ABD 

Merkez Bankası’nın (FED) faiz artırımına yönelik piyasa beklentilerinin emtia fiyatları üzerindeki baskısından etkilenen platin fiyatları, 

2015’in Kasım ayında son 7 yılın en düşük seviyelerine kadar gerilemişti. Yeni yılın ilk ayında ise yaklaşık 7 yılın dibindeki bu düşüşü 

811 Dolar seviyesine kadar genişletti. Ancak bu kez kayıplarda, Çin ekonomisinin yavaşladığı yönündeki kaygılar ve ülkenin finansal 

piyasalarındaki çalkantının yatırımcı algısının bozulması rol aldı diyebiliriz. Yine de düşük fiyatlardan gelen alımlar ve küresel çapta 

araç satışlarının artabileceğine yönelik algı, platin fiyatlarının kayıplarının büyük kısmını telafi etmesine zemin oluşturdu ve böylelikle 

Ocak ayında ilgili emtianın fiyatı dalgalanmış oldu. 

Platin fiyatlarını teknik olarak incelediğimizde, uzun zamandır devam eden düşüş trendinin geçerliliğini koruduğunu görüyoruz.  Fi-

yatın 25 haftalık üssel hareketli ortalama ve aynı zamanda kanalın üst noktası olan 916 direnci altında kaldığı sürece aşağı yönlü 

eğilimine devam edebileceğini söyleyebiliriz. Bu paralelde düşüşlerin devam etmesi halinde 853 ve 825 desteklerinin yeniden test 

edilebileceğini ifade edebiliriz. 825 desteğinin kırılması, düşüşlerin hız kazanmasını sağlayabilir. Bunun yanında, Ocak ayının ortaların-

da sınırlanan düşüşün ardından devam edebilecek yukarı yönlü bir eğilim, 896 bariyerinin geçilmesine zemin oluşturabilir ve fiyatın 

kanalın üst noktası olan 916 direncine doğru bir çıkış izlenmesine neden olabilir. 

Uzun Vade Beklenti: ↓

Destek:  853 – 825 – 765

Direnç:   896 – 916 – 945

Grafiğin büyük halini incelemek için tıklayınız.

http://analiz.gcmforex.com/f/rapor/1454460639.png
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BAKIR

Çin ekonomisine ve finansal piyasalarına ilişkin Ocak ayı içerisinde artan kaygılar, bakır fiyatlarının son 6 yılın en düşük seviyesinde-

ki kayıplarını genişletmesine zemin oluşturdu. Çin’de üreticilerin 2016’nın ilk üç ayında 200 bin ton satış kesintisine gitmeyi kabul 

etmesi de, dünya bakırının yaklaşık yarısını tek başına tüketen Çin’in talebinin azalacağı yönündeki kaygıları gölgede bırakamadı. 

Ayrıca ekonomik yavaşlamaya rağmen Çin’in bakır üretimi 2015 yılında, önceki yıla göre %2.5 arttı ve 3,68 milyon ton ile rekor kırdı. 

Küresel yatırımcılar, arz ve talep tarafındaki bu gelişmeleri yakından izlerken, gerileyen fiyatların getireceği olası talep artışlarını da 

değerlendirmeye alacaklar. 

Temel dinamiklerin etkisi ile uzun zamandır “aşağı yönlü” olan eğilimini korumaya devam eden bakırın grafiğini teknik olarak incele-

diğimizde, fiyatın, daha önce kırılan düşüş kanalının alt noktasının altında kaldığı sürece, baskı altında kalmaya devam edebileceğini 

söyleyebiliriz. Yani 2,14-2,21 bandı altında kayıplar sürebilir. Düşüş eğiliminin devam etmesi için 2,00-1,9345 aralığının kırılması gere-

kiyor ve bunun gerçekleşmesi halinde fiyat 1,85 seviyesine kadar gerileyebilir. Ancak 2,14-2,21 bariyerinin aşılması ve fiyatın kanalın 

içerisine tutunması halinde fiyat 2,50 direncini hedefleyebilir.  

Uzun Vade Beklenti: ↓

Destek:  2.0000 – 1.9345 – 1,8500

Direnç:   2.1400 – 2.2100 – 2.3500

Grafiğin büyük halini incelemek için tıklayınız.

http://analiz.gcmforex.com/f/rapor/1454461585.png


ARAŞTIRMA & ANALİZ 
DEPARTMANI

+90 212 345 0 402
+90 212 345 0 426

analiz@gcmforex.com
www.gcmforex.com

GCM Menkul Kıymetler A.Ş
Eski Büyükdere Caddesi
Park Plaza Kat:14 Maslak
Sarıyer / İstanbul

30/ 36

TEKNİK ANALİZ

2016 – Şubat Ayı RaporuAYLIK BÜLTEN

BUĞDAY

En çok mevsim koşullarından, üretimde en büyük paya sahip olan Çin, Hindistan ve ABD tarafında yaşanacak ekonomik değişimlerden 

etkilenen buğdayda bir süredir hareketlerin sınırlı kaldığı gözlemlenmektedir.  

Çin tarafından gelen verilerin Çin’de imalat sektörünün 2009 yılından bu yana en sert daralmayı kaydetmesi, 2015 yılına ait büyüme 

hedefinin altında kalınması ve küresel durgunluğu işaret eden verilerin ardından Çin’de ki yavaşlamanın etkisi günden güne hissedil-

meye devam etti. Gözler Çin verilerinin yanında da ABD ve Avrupa da yaşanan gelişmelere çevrildi.

Bundan sonraki süreçte FED’in nasıl bir adım atacağı merak konusu olmaya devam ederken Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi 

Euro Bölgesi’nde ekonomik toparlanmanın azalmaya devam ettiğine vurgu yaptı. Enflasyon oranlarına ilişkinde olumlu bir açıklamada 

bulunmadı. Yapılan açıklamalar Euro Bölgesi ekonomisi içinde küresel ekonomik durgunluğu destekleyecek nitelikteydi.

Teknik taraftan grafiğe baktığımızda Haziran ayında 475 seviyelerinde işlem gören buğdayda Ağustos ayı itibariyle artan arzla birlikte 

düşüşler yaşandı. 614 seviyelerinden yaşanan düşüşlerin ardından buğdayın mavi renkli belirttiğimiz 470 destek seviyesi ile sınırlan-

mış alanda işlemlerine devam ettiği görülüyor. 

Geçtiğimiz aylarda 507,60 önemli desteğini kırdığı görülen emtianın 450,00 destek seviyesine doğru düşüş kaydettiğini gördük. 2012 

yılının Ağustos ayından bu yana düşüş kanalı içerisinde işlem gören buğdayda düşüşlerin devam etmesi durumunda 470,75 deste-

ğinin kırılmasının ardından 442,50 destek seviyesi hedeflenebilir. Mevsim koşullarından kaynaklı düşüşlerin devam edebileceği de 

unutulmamalıdır. 

Kısa-orta vadeli yükselişler durumunda ise kanal üst bant seviyeleri olan 507,60 direnç seviyesi hedeflenebilir. Kanal üst bant seviyesi 

de olan 507,60 seviyelerinin üzerinde kalınması durumunda ise kanal yukarı yönlü olarak geçilerek 568-600 sıralı direnç seviyeleri 

hedeflenebilir. 

Uzun Vade Beklenti: ↓

Destek:  470,75 – 442,50 – 400,00

Direnç:   507,60 – 568 – 600 

Grafiğin büyük halini incelemek için tıklayınız. 

http://analiz.gcmforex.com/f/rapor/1454343034.png
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ŞEKER

Şeker fiyatı 2015 yılının ikinci yarısında yaşadığı toparlanma ile birlikte dikkat çeken tarım ürünleri arasındaydı. 10 Dolar seviyele-

rinden gerçekleşen bu yükselişin içerisinde arz – talep dengesinin uzun süreden bu yana ilk denk duruma yaklaşması da etkili oldu. 

2009 yılından bu yana, tüketim rakamlarının ilk kez üretim rakamlarını aşması söz konusu. Üretim tüketim konusunda her ne kadar 

başa baş bir tablo karşımıza çıksa da, emtia piyasasının seyri, üretici ve tüketici ülkelerdeki ekonomik görünüm takip edilmesi gereken 

faktörler arasında dikkat çekiyor.

Uzun Vade Beklenti: ↓

Şeker fiyatının 5 yıllık düşüş maratonu, 2015 yılı başında 10 yılı aşkın süredir devam eden yükseliş trendinin sona ermesine neden 

oldu. Uzun vadeli olarak incelediğimizde, trendin sona ermesi ardından yaşanan düşüşü takip ediyoruz. Mavi ile belirttiğimiz trend bu 

tablonun takibinde kullandığımız alanı belirliyor. Trendin sınırı olan 15,26 – 16,38 bandı altındaki seyir korunduğu müddetçe, düşüş 

baskısının ön planda olması beklenebilir. Gerçekleşebilecek satışlarda 11,83 ve 10,06 seviyeleri hedeflenebilir. Olası toparlanmalarda 

ise 15,26 – 16,38 bandı direnç olarak güncel kaldığı müddetçe yeni satış isteği ortaya çıkabilir. Dolayısıyla alımların bu aşamadan 

itibaren etkin kalabilmesi için 16,38 üzerindeki aylık kapanışları görmek gerekebilir.

Destek: 12,61 – 11,83 – 10,06

Direnç: 14,06 – 15,26 – 16,38

Grafiği ayrıntılı incelemek için tıklayınız.

http://analiz.gcmforex.com/f/rapor/1454464656.png
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DAX30

Euro bölgesinde 3 Aralık tarihinde gerçekleşen Avrupa Merkez Bankası Toplantısında parasal genişlemenin süresi ile ilgili uzatma ya-

pılarak sürecin 2017’nin Mart ayına kadar devam edeceği açıklanmıştı. Açıklamanın ardından euroda yükseliş kaydedilirken endekste 

kanal üst bant seviyesinden düşüş yaşandığı görülmüştü. 

Yılın ilk ayı yapılan Avrupa Merkez Bankası toplantısında ise ECB beklendiği gibi faiz oranlarında herhangi bir değişiklik yapmadığını 

açıkladı. Avrupa Merkez Bankası Draghi ise konuşmasında Euro Bölgesi’nde enflasyon oranının gerileyen petrol fiyatları ile önümüz-

deki aylarda çok düşük veya negatif olmasını beklediklerini ifade ederken,  Aralık ayından bu yana şartların değiştiğini ifade etti. Mart 

ayı kadar yakın bir tarihte para politikasının daha fazla genişletilebileceği yönünde verdiği ipucu verirken, ECB’nin ekonomiye daha 

fazla teşvik vereceği düşüncesi borsalarda yükselişlere zemin oluşturdu.

Bundan sonraki süreçte ise gözler hem Euro bölgesinden gelecek olan açıklamalarda ve verilerde hem de Çin tarafından gelecek 

verilerde ve küresel piyasalarda olacak.  

Çin tarafından gelen veriler küresel durgunluğu işaret ederek endekslerde baskı yaratsa da teknik açıdan bakıldığında aylık grafikte 

yükselen takoz formasyon oluşumunun içerisindeki hareketlerin devam ettiği görülmektedir. Ekim ayının başından itibaren formas-

yonun alt bant seviyelerini de oluşturan 9300 önemli destek seviyesinden yükselişler kaydedilmeye başladı.

Yükselişin devamı açısından 10200 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması önemini korurken 10200 seviyesi üzerinde kalınması duru-

munda yükseliş devam ederek 10650 ardından 11500 direnç seviyeleri test edilebilir. 

Düşüşlerde ise 9300 önemli destek seviyesi kırıldığı takdirde 9000 ardından da 8300 destek seviyeleri hedeflenebilir. 

Uzun Vade Beklenti: ↑

Destek:  9300 –9000- 8300

Direnç:   10200-10650-11400

Grafiğin büyük halini incelemek için tıklayınız.

http://analiz.gcmforex.com/f/rapor/1454367328.png


ARAŞTIRMA & ANALİZ 
DEPARTMANI

+90 212 345 0 402
+90 212 345 0 426

analiz@gcmforex.com
www.gcmforex.com

GCM Menkul Kıymetler A.Ş
Eski Büyükdere Caddesi
Park Plaza Kat:14 Maslak
Sarıyer / İstanbul

33/ 36

TEKNİK ANALİZ

2016 – Şubat Ayı RaporuAYLIK BÜLTEN

S&P500

Çin tarafından gelen haberler küresel piyasalara yönelik endişeleri gündemde tutmaya devam ediyor. Yılın ilk işlem gününden itiba-

ren endekslerde de sert düşüşe sebep oldu. Ay içerisinde de volatil bir seyrin hakim olduğu görüldü. ABD’de bilanço dönemi devam 

ederken endeksteki hareketlerin daha çok Çin tarafından gelen veri ve açıklamalar kaynaklı olduğu görülmeye devam ediyor.

Günlük grafiğe bakıldığında 2012 yılında 2015 yılının Ağustos ayına kadar devam eden bir yükseliş trendi olduğu görülmektedir (kır-

mızı renkle belirtilmiştir). Kanalın kırılmasının ardından ise yaşanan düşüşlerle endekste üçgen formasyonunun oluştuğu görülmek-

tedir(mavi renkle belirtilmiştir).

Hem FED kaygıları hem de Çin tarafından gelen haberlerin etkisiyle takoz formasyonunda kırılmasının ardından düşüşlerin hızlandığı 

görüldü. Yaşanan düşüşle birlikte üçgen formasyonu da aşağı yönlü olarak kırıldı. 

Bundan sonraki süreçte hem açıklanan bilançolar hem ABD tarafından gelecek olan açıklamalar ve veriler hem de Çin tarafında yaşa-

nacak gelişmeler takip ediliyor olacak. 

Ay içerisinde dalgalı bir seyir izlediği görülen endeksin uzun süredir işlem gördüğü 2050 destek seviyesi ile 2120 direnç seviyesi ara-

sındaki bandın da kırıldığı görülüyor. Yaşanan düşüşün ardından da en son 2014 yılının Nisan ayında görülmüş olan 1803 seviyesi de 

test edildi.

1900 önemli destek oluşturmaya devam ederken 1900 destek seviyesi üzerindeki kalıcılık durumunda yükseliş devam ederek 2048- 

2120 direnç seviyeleri test edilebilir. Yükselişlerde devamlılık açısından ise 2120 seviyesi üzerinde kalıcılık takip edilebilir. 

Düşüşlerde ise 1850 önemli destek oluşturmaya devam ederken 1850 destek seviyesi kırıldığı takdirde 1765 destek seviyesi ardından 

2014 yılında test edilmiş olan yeni düşük seviyeler görülebilir. 

Uzun Vade Beklenti: ↑

Destek:  1850-1800-1750

Direnç:   1900-1990-2070

Grafiğin büyük halini incelemek için tıklayınız.

http://analiz.gcmforex.com/f/rapor/1454356624.png
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Varlık Fiyatlarında Bir Aylık Görünüme Göre Hazırlanan Pivot – Destek – Direnç Seviyeleri

NOT: Yukarıda yer alan çalışma, pivot – destek – direnç hesaplamaları olmakla birlikte ilgili çalışma 1 aylık fiyatlardan yararlanılarak 
önümüzdeki süreçte dikkat etmemiz gereken seviyeler olarak karşımıza çıkmaktadır.

http://analiz.gcmforex.com/f/rapor/1454475637.png
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HAZIRLAYANLAR 
         

Ocak Ayında Hafızada Kalanlar       SERMET DOĞAN

Temel Analiz               

    - ABD          SERMET DOĞAN

    - AVRUPA         SERMET DOĞAN

    - ASYA PASİFİK         UMUT TUNCER 

    - TÜRKİYE         ERDOĞAN TURAN

Ekonomik Takvim        KUDRET AYYILDIR

Teknik Analiz          

- EURUSD          KUDRET AYYILDIR

- GBPUSD          KUDRET AYYILDIR

- USDTRY          ERDOĞAN TURAN 

- EURTRY          UMUT TUNCER

- USDCHF          BİLGEN SAKAL

- EURGBP          BİLGEN SAKAL

- USDJPY          UMUT TUNCER

- EURJPY          UMUT TUNCER

- AUDUSD          UMUT TUNCER

- USDCAD          UMUT TUNCER

- BRENT  PETROL          ERDOĞAN TURAN

- HAM PETROL          KUDRET AYYILDIR

- ALTIN           KUDRET AYYILDIR

- GRAM ALTIN          ERDOĞAN TURAN

- GÜMÜŞ          ERDOĞAN TURAN

- BUĞDAY          BİLGEN SAKAL

- BAKIR           SERMET DOĞAN

- PLATIN           SERMET DOĞAN

- DAX30           BİLGEN SAKAL

- S&P500          BİLGEN SAKAL

AYLIK GÖRÜNÜME GÖRE PİVOT-DESTEK-DİRENÇ SEVİYELERİ    KUDRET AYYILDIR

Görsel Tasarım                       EMRE KAHRAMANH
A
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RİSK AÇIKLAMASI

YASAL UYARI 
Bu doküman yalnızca bilgi amaçlı olarak sunulmaktadır, belirli bir kullanıcının yatırım amaçlarıyla ilgili değildir. Burada yer alan bilgile-
rin doğru ve/veya tatmin edici olduğu teyit veya garanti edilmez ve yalnızca yol gösterici olarak kabul edilmelidir. Tüm yorum ifadeleri 
bildirimde bulunulmaksızın değiştirilmeye tabidir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsa-
mında 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 tyer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar 
doğurmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi 
bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam 
ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek 
zararlardan GCM Menkul Kıymetler A.Ş. sorumlu değildir.

RİSK AÇIKLAMASI
Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar 
vermeden önce, karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir 

RİSK BİLDİRİMİ
İşlem yapacağınız yetkili kuruluş ile imzalanacak “Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlama-
nız çok önemlidir. 
1. Yetkili kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu 
tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır. 
2. Kaldıraçlı alım satım işlemleri çok risklidir. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla 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 göz önünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat hareketleri sonucunda yetkili kuruluşa yatırdığınız paranın tümü-
nü kaybedebilirsiniz. Yüksek getiri vaatlerine itibar etmeyiniz. 
3. Yetkili kuruluşun yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç 
olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır. 
4. Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak yetkili kuruluş personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık 
arz edebileceği bu analizlerde yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. 
5. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin bulunduğu, kur dalgalanmaları nedeniyle 
Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve alım satım hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni 
vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir. 
6. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde size sunulan parite fiyatları ve “spread”ler en iyi fiyat durumunu yansıtmayabilir. Başka kurumla-
rın fiyatlarını da kontrol etmeniz yerinde olacaktır. 
7. İşlemlere başlamadan önce yetkili kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda te-
yit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama 
talep etmelisiniz. 
8. Yetkili kuruluşlar tarafından kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kayba uğramayacağınız, kaybınızın kontrol altında tutulacağı-
na veya kayba uğramanız durumunda ek teminat çağrısı yapılacağı konularında garanti verilemeyeceğini dikkate almanız gerekmek-
tedir. 

İşbu kaldıraçlı alım satım işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta 
olup, kaldıraçlı alım satım alım satımından ve uygulamadan kaynaklanan tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip 
işlemlere yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız..


