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Güçlü RSI : EURUSD Tarihi Tekerrür Edecek mi ?
7 Mart’tan beri çok dar bir range içinde işlem gören EUR/USD paritesi (1.3847-1.3915) iki yönden bir tarafa
doğru şiddetli bir kırılım yapma ihtimalini güçlendiriyor. Avrupa Merkez Bankası’nın Perşembe günü yaptığı
toplantıda evrilmiş piyasa beklentilerini karşılayarak faiz oranlarında ve/veya para politikalarında herhangi bir
değişikliğe gitmemesi evrilmemiş olan beklentileri sattırdı. EUR mevcut hali ile (overbought=olmasından değerli) Avrupa ekonomisine zarar verecek hale gelmiş durumda. Elle tutulur hesaplanır hiç bir verinin ki; bunlar arasında Büyüme, Hedeflenen Enflasyon, İşsizlik, Kamu Borcu ve Mali Hedefler sayılabilir nezdinde ekonomisinin
bir iyileşe göstermediği sadece anket neticeleri ile derlenen PMI benzeri verilerde olumlu sinyaller alındığı ortamda güçlü EUR istenen enflasyonu ve ekonomik hareketlenmeyi yaratmaktan çok uzak.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Konsey Üyelerinden Sabine Lautenschlager de yaptığı bir açıklamada Bankanın
hareket alanı bulunduğunu ve bunun da bankaların ECB’ye yönlendirdikleri mevduatlardan kesinti alınabileceği
yönünde idi. Türkçeleştirilmiş hali ile 0 (sıfır) getirisi olan mevduatlardan kesinti alınması demek eksi getiri vermek demek olacaktır. Ancak daha öncelerde dinlediğimiz Avrupa’nın Patronu Alman Merkez Bankacı Weidman
ise ‘negatif faiz oranların’nın henüz test edilmemiş sular olduğunu ve kolay olmadığını dile getirince biz de
Kurum olarak geçici olarak bu fikri belleğimizden sildik. Ancak hala daha 0-0,25% arasında işlem görebilecek bir
‘Refinansman Faiz’i beklentimizi ise muhafaza ediyoruz (yani faiz indirimi).
Bütün bunların üzerine gün geçtikçe şirazesinden çıkan bir Avrupai Bankacılık Sektörü’de eğer olumsuzluklar
yaşanırsa neticelerinin oldukça sıkıntılı olabileceği beklentisini kuvvetlendirmekte. Bütün bunları alt alta yazıp
toplayınca bir artı bir’in (1+1) iki (2) etmediğini yani geçerli sistemin binary olduğunu ve on (10) ettiğine şahit
oluyoruz; yani EUR durdurak bilmeden yükseliyor.
Bu arada ilk kez belki dün ABD Merkez Bankası FED’in faiz arttırımı dillendirilirken, FED Üyelerin’den Plosser
belki de varlık alım azaltım hızının azaltmasının yararlı olabileceğinden bahsetti. Gene başlayalım alt alta yazıp
toplamaya ve bir de ABD 2014 ve 2015 büyüme beklentilerini yüzde 3.1 ve 3.4 olduğunu da kenara yazınca,
EUR/USD paritesinde mantığın öne çıkabileceği ortamlarda aşağı yönlü hareketin daha kuvvetle muhtemel olduğu ortaya çıkmakta.
Veri yoksulu olan bu haftada büyük bir ihtimalle şiddetli bir kırılma için tetikleyici bir unsur gelmeyecek gibi
dursa da, mevcut durumda 1.3869 trade ederken 1.3820 seviyesinin destek olarak altını çiziyor ve kırılması
halinde 1.3770’e kadar uzanan boşluğun doldurulması beklenebilir. Diğer önemli olabilecek bir teknik detayda
RSI (14) bu denli kuvvetli olduğu günlerde (>66) Haziran ve Ekim 2013 tarihlerinde en az 5 big figurelük düzeltmeler olduğuna da şahit olduk.
O yüzden dikkati elden bırakmadan bir gözümüz aşağıda olarak işlem yapmaya bakalım.
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