
tr10.maldofx2.com

Dünya Piyasalarına Açılan Kapınız.

Günlük Bülten
31 Mart 2023

https://maldofx2.com/
https://www.facebook.com/maldofx
https://twitter.com/Maldo_FX


m
al

do
fx

❖ Piyasalarda faizlerin tepe bölgesine yakın olduğu görüşünün ön plana çıkmasıyla birlikte risk iştahı artış

gösterirken, Dolar baskılandı. Dolar endeksi günlük bazda 0,2% civarında kayıp yaşadı.

❖ Petrol fiyatları hem risk iştahındaki artış, hem de Dolar endeksindeki zayıflamadan destek bularak günlük

bazda yükselişe geçti. Kuzey Irak’tan petrol sevkiyatlarının henüz gerçekleşmeye başlamaması da bu tabloya

katkı sağlamayı sürdürüyor.

❖ ABD’de artan doğalgaz üretimi talebi gölgede bırakmaya devam ediyor. Isınma talebinin de zayıf seyriyle

kayıplar günlük bazda 2%’yi geçti.

❖ Dolardaki kayıplar altın ve gümüş fiyatlarını desteklemiş durumda.

❖ Dünyanın en büyük e-ticaret şirketlerinden olan Alibaba’nın 20 seneyi aşkın süredir en önemli kurumsal

yeniden yapılandırma kararı aldı. Şirketin 250 milyar $’lık şirketi 6 bölüme ayırma planı, hızla değişen pazar

ortamına daha hızlı yanıt verilmesini sağlamayı ve ilk halka arzların gerçekleşmesini destekliyor. Uzun süredir

Çin düzenleyici kurumların şirketler üzerindeki baskıcı tutumu piyasa duyarlılığını zedeledi. Çinli

regülatörlerin özel şirketlere desteğini artırma sözü ise Alibaba’nın bu planı gerçekleştirmesine zemin

hazırladı. Bu haberin etkisi ile Çinli teknoloji şirketleri değer kazanırken Tencent gibi diğer büyük Çin’li

teknoloji şirketlerinin de yeniden değerleme yapıp benzer bir düzenlemeye gitmesinin önü açıldı Alibaba

haberi Avrupa ve Asya borsalarında yükselişi desteklerken, bankacılık krizine yönelik endişelerin soğuması ile

ABD vadelilerin de pozitif seyir izleniyor.

NE OLDU?
Gündem

tr10.maldofx2.com
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Ekonomik Takvim
31 Mart 2023

ZAMAN ÜLKE ÖNEM AÇIKLANACAK BEKLENTİ ÖNCEKİ

09:00 GBP ***
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (4. Çeyrek) 0,0% -0,3%

09:00 GBP ***
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (4. Çeyrek) 0,4% 0,2%

10:55 EUR ***
Almanya İşsizlik Oranı Değişimi (Mar) 3K 2K

12:00 EUR ***
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Mar) 7,1% 8,5%

15:30 USD ***
Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Listesi (Aylık) (Şub ) 0,4% 0,6%

15:30 CAD ***
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Aylık) (Oca) 0,3% -0,1%

18:00 EUR *** AMB Başkanı Lagarde’ın Konuşması 
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EURUSD paritesi kısa vadeli fiyatlamalarını teknik olarak değerlendirdiğimizde, 34 
(1,0807) ve 89 (1,0751) periyotluk üstel hareketli ortalamanın güncel olarak
desteklediği 1,0745 – 1,0800 bölgesini takip etmekteyiz. Parite 1,0745 – 1,0800 
bölgesi üzerinde fiyatlandıkça, beklentimiz pozitif yöndedir. Yukarı yönlü
hareketlerin sürmesi durumunda 1,0860 ve 1,0900 seviyeleri gündeme gelebilir. 
Bu aşamada 1,0900 seviyesinin tutumu, yükseliş beklentisinin sürebilmesi adına
takip edilebilir.

Alternatif durumda, negatif yönlü beklentinin öne çıkabilmesi için, 1,0745 –
1,0800 bölgesi altında kalıcı fiyatlamalara ihtiyaç duyulabilir. 1,0745 seviyesi
altında oluşabilecek düşüşlerde 1,0710 ve 1,0690 seviyelerine doğru hareket alanı
oluşabilir.

Özetle : Kısa vadede EURUSD paritesi 1,0745 – 1,0800 bölgesi üzerinde hareket
ettiği sürece, beklentimiz pozitif yöndedir.

Günün Önemli Seviyeleri : 1,0745 – 1,0800 bölgesi

EURUSD

Destek 1 1.0745 Direnç 1 1.0860

Destek 2 1.0800 Direnç 2 1.0900

Destek 3 1.0825 Direnç 3 1.0930
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GBPUSD paritesini kısa vadede teknik açıdan incelediğimizde, 34 periyotluk 
Envelopes’un güncel olarak desteklediği 1,2270 – 1,2300 bölgesini takip 
etmekteyiz. 1,2270 – 1,2300 bölgesi düşüş isteğini sınırlandırdığı sürece, 
beklentimiz pozitif yöndedir. Toparlanma isteğinin devam etmesi halinde 1,2340 
ve 1,2365 seviyeleri ile karşılaşılabilir. Bu esnada 1,2340 seviyesinin tutumu, 
yükseliş beklentisinin sürebilmesi adına takip edilebilir.

Alternatif durumda, negatif yönlü beklentinin öne çıkabilmesi için, 1,2270 –
1,2300 bölgesi altında kalıcılığı görmek gerekebilir. 1,2270 seviyesi altında 
yaşanabilecek geri çekilmelerde 1,2235 ve 1,2200 seviyeleri gündeme gelebilir. Bu 
esnada 89 periyotluk üstel hareketli ortalamanın (1,2207) desteklediği 1,2200 
seviyesinin göstereceği tepki, düşüş isteğinin devamlılığı açısından izlenebilir.

Özetle : Parite kısa vadede  1,2270 – 1,2300 bölgesi üzerinde hareket ettiği sürece, 
beklentimiz pozitif yöndedir.

Günün Önemli Seviyeleri :     1,2270 – 1,2300 bölgesi

GBPUSD

Destek 1 1.2235 Direnç 1 1.2340

Destek 2 1.2270 Direnç 2 1.2365

Destek 3 1.2300 Direnç 3 1.2400
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USDTRY teknik açıdan değerlendirdiğimizde, , bebek adımlarının
hızlandığını ve kurun yükseliş eğilimini daha üst bölgelere taşımak ve dip 
noktalarını kademeli bir şekilde iyileştirdiğini izlemekteyiz. Kırmızı renkli
Envelope göstergesi alt noktası (19,00) önemli olmakla birlikte kur ilgili
gösterge üzerinde kaldığı müddetçe pozitif görünümüne devam etmek
isteyebilir. Bu düşünce ile 19,15 başta olmak üzere 19,1750 ve 19,20 
bariyerlerine doğru yükseliş izlenebilir. Özellikle mavi renkli Envelope 
göstergesi üst noktası (19,1750) üzerindeki kalıcı hareketler yükseliş
beklentisini güçlendirebilir ve bu düşünce ile kırmızı renkli Envelope 
göstergesi üst noktası (19,2750) ana gündemimiz olabilir. Aksi takdirde
yani kurun 19,1750 seviyesinde baskı görmesi durumunda 19,09 
seviyesine doğru baskı izlenebilir.  Ancak bu tür bir tepki düşüncesi
izlense dahi 19,00 seviyesi üzerinde trend beklentisinin devam ettiği
unutulmamalıdır.

Özetle : USDTRY  19,00 bölgesi üzerinde pozitif görünümüne devam
etmektedir.

Günün Önemli Seviyeleri : 19,00 ve 19,175

USDTRY

Destek 1 19.0500 Direnç 1 19.1750

Destek 2 19.0900 Direnç 2 19.2000

Destek 3 19.1250 Direnç 3 19.2250
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Ons altın kısa vadeli olarak değerlendirdiğimizde, 1948 – 1970 bölgesi
içerisinde seyrin devam ettiği 1970 seviyesi üzerinde kalıcılık konusunda net 
hareketler izlenmediği bir ortamda karar vermeye çalışmaktadır. Bu açıdan
kıymetli maden için 1970 üzerindeki kalıcılık pozitif, 1958 altındaki kalıcılık ise
negatif yönlü beklentiyi inceleyebilmek adına önemlidir. Karar aşamasından
pozitif bölgeye geçiş durumunda 2000 – 2010 bölgesi, negatif bölgeye geçiş
durumunda ise 1901 – 1892 bölgesi ana hedef aralığı olarak gündemimizi
meşgul edebilir. Özellikle olası düşüş görünümünde haftalık bültende söz
ettiğimiz 45 ve 55 günlük basit hareketli ortalamalar (1887) orta vadeli alıcıları
tekrar gündeme getirebilir.

Özetle : Ons Altın 1948 – 1970 seviyeleri üzerinde pozitif bölgede seyrini
sürdürmektedir.

Günün Önemli Seviyeleri : 1948 – 1970 bölgesi

ONS ALTIN

Destek 1 1931 Direnç 1 1970

Destek 2 1940 Direnç 2 1980

Destek 3 1948 Direnç 3 1990
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Ham petrol fiyatları ABD Enerji Bilgi Dairesi’nin stoklarda 7,5 milyon varil düşüş
açıklamasına rağmen düşüş eğilimi gösterdi. Yılın en sert stok gerilemesine rağmen
düşüş yaşanmasında distile yakıt talebinin düşük olmaya devam etmesi sebep
olarak gösteriliyor. Gün içinde Avrupa ve ABD borsalarının seyri takip edilebilir.

Önümüzdeki süreçte fiyatlamalar 73,00 – 73,50 direnci altında kaldığı sürece aşağı
yönlü görünüm ön planda olabilir. Gerçekleşebilecek düşüşlerde 72,50 desteği
sonrasında 72,00 ve 71,50 seviyeleri hedeflenebilir.

Olası toparlanmalarda 73,00 – 73,50 direnci güncel kaldığı sürece yeni düşüş
potansiyeli oluşabilir. Dolayısıyla yükseliş isteğinin devamı için 73,50 üzerindeki
seyri ve saatlik kapanışları görmek gerekebilir. Bu durumda 74,00 ve 74,50 
seviyeleri gündeme gelebilir.

Özetle : Önümüzdeki süreçte fiyatlamalar 73,00 – 73,50 direnci altında kaldığı
sürece aşağı yönlü görünüm ön planda olabilir.

Günün Önemli Seviyeleri : 73,00 – 73,50 bölgesi

HAM PETROL - WTI

Destek 1 71.50 Direnç 1 73

Destek 2 72 Direnç 2 73.50

Destek 3 72.50 Direnç 3 74
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BRENT PETROL 
Brent petrol fiyatları ABD Enerji Bilgi Dairesi’nin stoklarda 7,5 milyon varil düşüş 
açıklamasına rağmen düşüş eğilimi gösterdi. Yılın en sert stok gerilemesine rağmen 
düşüş yaşanmasında distile yakıt talebinin düşük olmaya devam etmesi sebep olarak 
gösteriliyor. Gün içinde Avrupa ve ABD borsalarının seyri takip edilebilir.

Önümüzdeki süreçte fiyatlamalar 77,50 – 78,00 direnci altında kaldığı sürece aşağı 
yönlü görünüm ön planda olabilir. Gerçekleşebilecek düşüşlerde 77,00 ve 76,50 
seviyeleri hedeflenebilir.

Olası toparlanmalarda 77,50 – 78,00 direnci güncel kaldığı sürece yeni düşüş 
potansiyeli oluşabilir. Dolayısıyla yükseliş isteğinin devamı için 78,00 üzerindeki seyri 
ve saatlik kapanışları görmek gerekebilir. Bu durumda 78,50 ve 79,00 seviyeleri 
gündeme gelebilir.

Özetle : Önümüzdeki süreçte fiyatlamalar 77,50 – 78,00 direnci altında kaldığı
sürece aşağı yönlü görünüm ön planda olabilir.

Günün Önemli Seviyeleri : 77,50 – 78,00 bölgesi

Destek 1 76 Direnç 1 77.50

Destek 2 76.50 Direnç 2 78

Destek 3 77 Direnç 3 78.50



Bu dökümanda yer alan her türlü analiz, bilgi, değerlendirme ve yorum MALDO FX Araştırma
Departmanı tarafından hazırlanmış olup, burada sunulan bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü

konusunda makul özen gösterilmiştir. MALDO FX, olabilecek hatalar ve eksikliklerden sorumlu değildir. 
Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez, içerik haber

verilmeksizin değiştirilebilir. Bu belgede yer alan yatırımla ilgili bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir.
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