
Risk Açıklaması: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri "Yatırım Danışmanlığı" kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti sözleşmesi 

çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler 
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“GBP/USD KARAR AŞAMASINDA” 

Uzun bir süredir yükseliş eğiliminde olan GBPUSD paritesi son haftalarda gerçekleştirdiği yükselişler 

sonrasında artık karar aşamasına gelecek bir dönem içerisinde hareketlerini sürdürdüğünü ifade 

edebiliriz. 

 

Haftalık grafiği incelediğimizde 19 Ekim 2008 tarihinden itibaren GBPUSD paritesi her seferinde 

1,7050 – 1,6745 aralığından satış baskısına maruz kalmış ve özellikle de son haftalarda paritenin 

1,6821 seviyesini test etmesi sonrasında KRİTİK BÖLGE içerisinde yer aldığını hatırlamak isteriz. Bu 

tutum devam edecek mi etmeyecek mi sorusunun cevabını aramaktayız. Özellikle de 1,7050 

üzerindeki haftalık kapanış ya da 1,6745 seviyesi altındaki haftalık kapanış bizim için dikkatle takip 

etmemiz gereken bir strateji olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bu gelişmelere ilaveten bilmemiz gereken başka bir husus ise GBPUSD paritesinin 2008 yılından 

beri 1,6745 seviyesi üzerinde aylık kapanış yapamamış olmasıdır. Bugünün hem haftanın hem de 

ayın son işlem günü olması nedeniyle de TR saati ile 00:00’da GBPUSD paritesinin son seyri 

dikkatle takip edilmelidir. 
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Yukarıdaki tüm açıklamaları özetlersek GBPUSD paritesinde yükselişlerin devam ettiğini ancak bu 

yükselişlerin 1,6745 – 1,7050 bölgesinde baskıya maruz kaldığını net bir şekilde ifade edebiliriz. Bu 

nedenle de 1,7050 üzerinde ya da 1,6745 seviyesi altındaki kapanışlar yeni işlem stratejileri için 

büyük bir önem taşımaktadır.  

Bütün bu stratejilerle ilaveten kısa vadeli olarak 1,6580 desteği önemlidir ve parite bu destek 

noktası üzerinde yükselişlerini sürdürmeye çalışmaktadır. Yukarıda ifade etmiş olduğumuz satış 

baskılarının kısa vadeli de etkili olabilmesi için 1,6580 seviyesi altında günlük kapanışa ihtiyaç 

olduğunu unutmamak gerekmektedir. 

 

Destek; 1,6580-1,6430-1,6255 

Direnç; 1,6745-1,6900-1,7050 
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