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Haftanın Fırsatı: USD/JPY paritesi 100 seviyesine doğru yolculuğa başlayabilir. 

Geride bıraktığımız hafta Japonya merkez bankasında Shrikawa görevini Kuroda’ya bıraktı. 

Japonya merkez bankasında gerçekleşen değişiklik sonrasında gözler yeni başkanın ilk 

konuşmasındaydı ve başkandan gelen açıklamalar orta ve uzun vadeli olarak Japonya 

ekonomisi için olumlu gelişmeler olarak belirlenmiştir. Özellikle de ülkedeki deflasyonu sona 

erdirmek için gerekli müdahaleleri yaparız açıklaması Japonya başbakanı Abe ile aynı 

düşüncelere sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir. Zaten başbakan Abe 

“parasal genişleme” uygulamasını daha aktif bir şekilde kullanabilmek için Shrikawa’nın yerine 

geçecek olan başkan adayları içerisinde Kuroda’nın seçilmesine katkı sağladı. Bu gelişmeleri 

incelediğimizde Yen’deki değer kayıplarının süreceğini ve USD/JPY paritesinin yükselişlerine 

devam etmesinin güçlü bir ihtimal olduğunu söyleyebiliriz.  

Japonya merkez bankası başkanı Kuroda’nın konuşmasını hatırlayalım; 

 BOJ PARA POLİTİKASI TEŞVİĞİNİN ARTTIRMALI, 

 BOJ 2 YIL İÇİNDE BOJ'UN YÜZDE 2'LİK ENFLASYON HEDEFİNİ BAŞARMAK İÇİN 

MÜCADELE EDECEK, 

 DEFLASYONDAN KAÇINMAK İÇİN DÖVİZ KURU HAREKETLERİNE GÜVENMEK UYGUN    

DEĞİL, 

 VARLIK FİYATLARINI VE YEN SEVİYELERİNİ YÖNLENDİRMEYİ AMAÇLAMIYORUZ, 

 ULTRA-GEVŞEK POLİTİKADAN ÇIKMAYI TARTIŞMAK İÇİN ÇOK ERKEN, 

 BOJ'UN HEDEFİ ÇEKİRDEK TÜFE (GIDA HARİÇ), 

 YEREL VARLIK BALONLARI KONUSUNDA ŞUAN ENDİŞELENECEK BİRŞEY YOK, 

 PARA BİRİMİ İSTİKRARLILIĞI MALİYE BAKANLIĞI'NIN SORUMLULUĞUNDA, 

 

Peki, USD/JPY paritesi için teknik göstergeler ne diyor? 
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Yukarıdaki grafikte de görüldüğü gibi back-test çalışmalarımızda bazı kritik destek noktalarının 

daha önce direnç olarak parite üzerinde satış baskısına maruz kaldığını görmekteyiz. Şimdi ise 

net bir şekilde parite de yükseliş baskısının oluşturmasına katkı sağlamaktadır. Peki bu seviye 

nedir diye soracak olursanız aşağıdaki grafikte bu seviyeyi net bir şekilde görebileceksiniz. 

 

Günlük grafiği incelediğimizde net bir şekilde USD/JPY paritesinde yükseliş trendinin devam 

ettiğini görmekteyiz. Bu bağlamda “TREND İS YOUR FRİEND” sloganından yola çıkarak 

yaşanılacak olası düşüşleri ALIŞ fırsatı olarak değerlendirmek gerekmektedir. Eğer USD/JPY 

paritesi gerek yükseliş trendinin alt kanal noktası gerekse fibonacci %50’lük düzeltme noktası 

olan 93,78 seviyesi üzerinde günlük kapanışlarına devam ederse yukarı yönlü çıkışlarına devam 

etmesi beklenilmektedir. Genel görünüme baktığımızda da geçtiğimiz hafta 94 seviyesine 

yaklaşarak bu destek üzerinde kalması bu çıkışın devam edeceğinin en önemli sinyallerinden 

birisi olarak belirlenmiştir. 

Bu bağlamda USD/JPY paritesi eğer 93,78 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse uzun vadeli 

olarak 100 seviyesine doğru yolculuğa başlayacağını söyleyebiliriz. Bu seviye öncesinde dikkate 

alacağımız seviyeler ise 96,70 ve 98,50 seviyeleri olarak belirlenmiştir. 

NOT: 93,78 seviyesi altındaki olası bir günlük kapanış stratejinin geçersiz olmasını 

sağlayacaktır. 

 


