YURTDIŞI VADELİ PİYASALAR GÜNÜN GRAFİĞİ – 24 Ekim 2017

Gümüş (Aralık – SIEZ7)
Trend: Yatay (Orta/Uzun vade)
Destekler: 16.15, 15.50
Dirençler: 17.75, 18.50
Yorum: Gümüş, geçmiş yıllardaki büyük trendlerini geride bıraktıktan sonra orta ve uzun vadede nispeten dar bir bantta hareket ediyor. Piyasa oyuncuları, 16$ ve aşağısını ucuz,
18$ ve yukarısını ise pahalı görüp pozisyonlarını bu doğrultuda ayarlıyorlar. 2017 yılı, 16.85 seviyesinden herhangi bir yöne doğru 50 cent’ten fazla atak geldiğinde, sonraki destek
veya dirençlerin hızla hedeflenebileceği yönünde spekülasyonlarla geçti. Parasal sıkılaşmalar ılımlı hızda ilerlediği ve jeopolitik riskler kısa süre içinde piyasa üzerindeki etkisini yitirdiği
sürece, yatırımcı algısında büyük bir değişimin gerçekleşmesi uzak ihtimal olarak değerlendirilmektedir.
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Uyarı notu: Bu dokümanda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme ve yorum güvenilir olduğu düşünülen PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Departmanı tarafından
hazırlanmış olup, burada sunulan bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda makul özen gösterilmiş olmakla beraber, olabilecek hatalar ve eksikliklerden sorumlu değildir. Burada
yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez, içerik haber verilmeksizin değiştirilebilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede
bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım – satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu belgede yer alan yatırımla ilgili
bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak
kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan görüşler, yatırımcının mali durumuna veya risk ve getiri tercihlerine uygun
olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilere uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum
ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve /veya dolaylı zararlardan PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. sorumlu olmayacaktır. Tüm
hakları saklıdır. Bu belgenin hiçbir bölümü; PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.'nin önceden yazılı izni alınmaksızın çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya fotokopi, mekanik kopyalama ve
elektronik ortam dahil olmak üzere hiçbir surette dağıtılamaz. Size sunulan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu tavsiyeler genel nitelikte
olup, özel olarak sizin mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olarak hazırlanmamıştır. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

