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“EURJPY paritesinde “Yükseliş Beklentisi” yeni yılda da devam etmektedir” 

2013 yılı performansını incelediğimizde Yen’in Dolar ve Euro karşısında güçsüz seyrini sürdürdüğünü 

görmekteyiz. Özellikle de Japonya hükümetinin enflasyon hedeflerini tutturabilmek için gerçekleştirdiği 

stratejiler ve bu stratejilerin Yen üzerindeki negatif etkisi gerek EURJPY gerekse USDJPY paritelerinin 

yükselmesine neden oldu.  

Yeni yılda Japonya hükümetinin enflasyon hedeflerini tutturabilmek ve ülkenin ekonomik sürecini daha da 

yukarıya taşıyabilmek için Yen üzerindeki zayıf seyrini sürdürme ihtimalinin güçlü olacağını ifade 

edebiliriz. Bu da EURJPY ve USDJPY gibi paritelerin yukarı yönlü çıkışlarını sürdürme isteğini 

desteklemektedir.  

Teknik olarak baktığımızda yukarıda makro-ekonomik olarak belirlediğimiz açıklamalara destek olacak 

görünümünde yükselişlerin devam etme ihtimalinin süreceğini, bazı dönemlerde ise tepki satışlarının 

kaçınılmaz olacağını ifade edebiliriz. Özellikle de uzun vadeli pozisyon alacak yatırımcıların trendi 

görmemizi sağlayan en önemli göstergelerden RSI (Göreceli Güç Endeksi) indikatörünü takip etmesi 

gerektiğini ifade edebiliriz. 

EURJPY fiyatlarını ve buna karşın RSI göstergesinin son 20 yılını incelediğimizde özellikle 80-81 seviyeleri 

arasından dönüş gerçekleştirdiğini görmekteyiz. Şuanda da RSI göstergesinin 73 seviyesinde olduğunu 

gözlemlersek olası dönüşler için aceleci davranmamak gerektiğini, çünkü RSI indikatöründe henüz tepe 

noktasının test edilmediğini söyleyebiliriz. 

 

RSI göstergesini EUJPY fiyatları üzerinde değerlendirirsek, eğer RSI indikatöründeki tepe noktaları (80-81 

arası) yeniden test edilmek istenecekse EURJPY paritesinin 148,50, 152,00 ve 155,20 seviyelerini test 

etme ihtimalleri artacaktır. Bu da mevcut yükseliş trendindeki hedef beklentilerimizi desteklemektedir. Bu 

bağlamda da yaşanılacak olası düşüşler alış fırsatı olarak değerlendirilebilir.  

Uzun vadeli olarak 131,00 desteği üzerinde, Orta vadeli olarak 137,50 desteği üzerinde ve Kısa vadeli 

olarak da 144,00 desteği üzerinde kaldığı müddetçe YÜKSELİŞ beklentimiz devam etmektedir. 
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