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USD/CAD paritesi gerek kırmızı gerek mor renkli kanal içerisinde gerekse mavi renkli hareketli ortalama 

altında geçtiğimiz hafta hareketlerine devam ederken özellikle Kanada’dan olumsuz haberler gelmesi 

paritedeki yükselişlerin oluşmasına ve belirlediğimiz seviyelerin geçilmesine katkı sağladı. Bu bağlamda 

resimde de görüldüğü gibi belirtilen tüm seviyeler geçilerek yukarı yönlü Fibonacci Expansion %161,8 geri 

çekilme noktası olan 1,0496 seviyesine çıkmak isteyebilir.  

 

Ancak yine de gelecek olan makro-ekonomik verileri takip etmek gerekmektedir. Çünkü son 3 haftadır ve 

özellikle de geçen hafta gerçekleşen net yükselişler sonrası parite tepki satışlarına maruz kalabilir. Bu 

nedenle de aşağıda yer alan günlük grafikteki 1,0205 desteği önemlidir. Bu destek noktası eğer 

kırılmazsa tepki satışı ihtimali unutularak yukarıdaki grafikteki Fibonacci Expansion %161,8 geri çekilme 

noktası olan 1,0496 seviyesi hedeflenmek istenecektir.  

Günlük grafikteki 1,0205 kırılması durumunda ise USD/CAD paritesinde tepki satışları ihtimali oluşacağı 

gibi kırmızı renkli kanal tekrar aktif bir şekilde hareketlerine devam edecektir. 

 


