
                                              
 

“Risk Açıklaması; GCM Menkul Kıymetler A.Ş. web sitesinde veya e-mail gönderimlerinde yer alan her türlü bilgi, yorum ve değerlendirmeler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve 
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genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak 
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olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı GCM Menkul Kıymetler A.Ş. sorumlu tutulamaz.” 
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EUR/USD paritesinde ilk çeyrekte 1,3500 HEDEF diyebilir miyiz? 

 

Hatırlarsanız daha önceki analizlerimizde EUR/USD paritesi eğer 1,3480-1,3520 seviyesine kadar çıkış 

gerçekleştirmek istiyorsa yani sağlıklı yükselişler için tepki satışının şart olması gerektiğini ve paritenin 

1,2980 seviyesine kadar gerilemesi gerektiğinden bahsetmiştik. Nitekim parite belirtilen seviyeye yakın 

yerden geri dönüş gerçekleştirerek ( 1,2996’dan dönüş gerçekleştirerek ) stratejimizin haklılığını bir kez 

daha ortaya koymuş oldu.  

 

Peki tepki satışları bitti mi? 

 

Genel anlamda tepki satışlarının bittiğini anlayabilmek için ilk şart 1,3145 seviyesi üzerinde yapacağı 

günlük kapanış olarak belirlenmiştir. (Günlük kapanış: TR saati ile 00.00’da paritenin hangi seviyede 

olduğudur)  

 

1,3145 seviyesi üzerinde günlük kapanış yaparsa? 

 

Eğer EUR/USD paritesi 1,3145 seviyesi üzerinde günlük kapanış gerçekleştirirse daha önce test ettiği 

1,3300 seviyesi ilk etapta hedeflenmesi gerekilen seviye olarak belirlenmiştir. 1,3300 seviyesinde 

tekrar karar verme aşamasında olması beklenilen parite de bu direncin geçilmesi ile 1,3420 ve 1,3500 

seviyeleri hedef olarak belirlenmiştir. 

 

1,3145 seviyesi üzerinde günlük kapanış yapmazsa? 

 

Eğer EUR/USD paritesi 1,3145 seviyesi üzerinde günlük kapanış yapmazsa parite de satıcılı seyir için 

aceleci davranmamak gerekmektedir. Çünkü önünde 1,2980 desteği gibi güçlü bir kontrol noktası 

bulunmaktadır. Satıcılı seyirde yer almak için paritenin 1,2980 desteğini kırmasını bekleyebilirsiniz. 

 

 

 
 

NOT: Bugün ABD’de bilanço dönemi başlayacaktır. Genel anlamda yeni yılın ilk çeyrek zamanları 

psikolojik olarak yukarı yönlü hareket etmek isteyecektir. Bu durum EURUSD paritesindeki 1,35 

seviyesini test etme ihtimallerini güçlendirmektedir. Ancak bu hedefin gerçekleşmesi içinse yukarıda 

belirlediğimiz şartı yerine getirmek zorundadır. 


