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Altında geri çekilme görülüyor

Gümüş düşüşünü sürdürüyor

Aralık 2017 vadeli Ons/dolar geçtiğimiz haftanın son günü 5 dolarlık artış gösterirken,
işlem hacmi düştü. Fiyatlar bugün %0.15 azalarak 1272 civarında seyrediyor.

COMEX Gümüş kontratı bir önceki işlem gününde azalan hacimle birlikte değer
kaybetti. Sözleşme fiyatı bugün saat 15:25'te %0.28 düşüşle 16.25 seviyesinde
seyrediyor.

Teknik göstergelere bakarsak, MACD 240 dakikalık grafikte bir süredir negatif tarafta
kaldı. Bollinger Bandı analizine göreyse son kapanış olumsuz bölge içinde gerçekleşti.
Diğer bir deyişle, orta bant (1278) altında kalındığı müddetçe aşağı yönlü beklentiler
sürebilir. 1267 destek ve 1290 direnç olarak takip edilebilir. Günlük kapanışlarda da
benzer bir durum mevcut. Burada 1283 pivot, 1269 destek ve 1298 direnci takip
edilebilir. Bununla birlikte para akışı endeksi 4 saatlik grafikte aşırı satım bölgesinde
bulunduğundan, traderlar kısa pozisyonlardan gittikçe uzaklaşma eğilimi gösterebilir.
Haftalık yayınlanan CFTC Yatırımcı Taahhüt raporuna göre Altındaki pozitif piyasa
eğilimi kuvvetlendi. Spekülatif uzun pozisyonlar 14450 kontrat artarken kısa
pozisyonlar ise 8140 kontrat azaldı. Net pozisyon miktarı 224417 uzun kontrat oldu.

4 saatlik grafik incelendiğinde, 20 periyotluk hareketli ortalamayı izleyen düşüş trendi
ön plana çıkmaktadır. Devamlılık açısından indikatörün işaret ettiği 16.41 seviyesi
altındaki kapanışlar önem taşıyabilir. Ayrıca 15.92'yi destek, 16.33'ü direnç ve 16.13'ü
orta nokta haline getiren paralel kanal takip edilebilir. Bununla birlikte para akışı
endeksi aşırı satım bölgesinde bulunduğundan, traderlar kısa pozisyonlardan gittikçe
uzaklaşma eğilimi gösterebilir.
CFTC'nin güncel vadeli pozisyonlar raporuna göre, Gümüşte spekülatif işlem yapan
yatırımcılar önceki hafta uzun pozisyonlarını 8006 kontrat azaltırlarken kısa
pozisyonlarını ise 853 kontrat artırdılar. Bu yatırımcılar toplamda 90138 adet uzun ve
31356 adet kısa pozisyona sahip bulunmaktalar.
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Ham Petrol'de kayıplar görülüyor

Doğal Gazda yükseliş devam ediyor

Ham Petrol geçtiğimiz haftanın son günü geri çekilirken, işlem hacmi bir önceki güne
oranla azalarak 548 bin kontrat olarak gerçekleşti. New York Ticaret Borsası'nda
fiyatlar gün içinde de olumsuz havanın sürmesiyle %0.91 gerileyerek, saat 15:24
itibarıyla 57.7 seviyesinde seyrediyor.

NYMEX Doğal Gaz kontratı bir önceki işlem gününde azalan hacimle birlikte hafif değer
kazandı. Sözleşme fiyatı bugün yüzde 0.26 artışla 3.10 yakınlarında bulunuyor.

Bollinger Bandı analizine göre 240 dakikalık grafikteki son kapanış olumsuz bölge
içinde gerçekleşti. Başka bir ifadeyle, orta bant (57.8) altında kalındığı müddetçe aşağı
yönlü beklentiler sürebilir. 57.0 destek ve 58.6 direnç olarak takip edilebilir. Öte
yandan günlük grafikte durum farklı ve önceki kapanış olumlu bölgede kaldı. Burada
57.3 pivot, 55.2 destek ve 59.4 direnç seviyeleri izlenebilir.
Haftalık yayınlanan CFTC Yatırımcı Taahhüt raporuna göre Ham Petrol'deki pozitif
piyasa eğilimi zayıfladı. Spekülatif uzun pozisyonlar 9376 ve kısa pozisyonlar 1993
kontrat azalış gösterdi. Net pozisyon miktarı 480066 uzun kontrat oldu.

Bollinger Bandı analizine göre 240 dakikalık grafikteki son kapanış olumsuz bölge
içinde gerçekleşti. Diğer bir deyişle, orta bant (3.10) altında kalındığı müddetçe aşağı
yönlü beklentiler sürebilir. 3.01 destek ve şu an indikatörü ters yönde zorlayan emtia
bunda başarılı olursa 3.20 direnç olarak takip edilebilir. Günlük kapanışlarda da benzer
bir durum mevcut. Bunun için 3.12 pivot, 2.94 destek ve 3.29 direnç seviyeleri
izlenebilir. Bununla beraber para akışı endeksinin 4 saatlik grafikte aşırı satım
bölgesinde bulunması, traderların kısa pozisyonları gittikçe daha az tercih etmesine yol
açabilir.
Vadeli işlemler borsalarındaki katılımcıların pozisyonlarını yansıtan COT raporuna göre,
Doğal Gazdaki spekülatif net pozisyonlar geçtiğimiz hafta satış yönünde 108197
kontrat değişim gösterdi. Böylelikle pozitif yatırımcı eğilimi güç kaybederek nette
746948 uzun kontrata indi.
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