YURTDIŞI VADELİ PİYASALAR GÜNÜN GRAFİĞİ – 06 Aralık 2017

Bakır (Aralık – CPEZ7)
Trend: Alçalan (Kısa vade)
Destekler: 2.87, 2.75
Dirençler: 3.03, 3.18
Yorum: COMEX’te işlem gören Bakır vadelileri Kasım ayında, yükselen kanalın içindeki olumsuz bölgede fiyatlandıktan sonra bu hafta kanal desteğini aşağı kırdı. Ağustos ve Eylül
diplerini birleştiren destek çizgisine ulaşılmasının ardından bugün tepki yükselişleri görülüyor. Ancak günlük kapanışlar 3.03 altında kaldığı müddetçe satış baskısı devam edebilir. 2.94
dibinin aşağı geçilmesiyle 2.87 desteği test edilebilir. Bu seviyenin de kırılması durumunda 2.75 gündeme gelebilecektir. Öte yandan 3.03’ün üstüne çıkıldığı senaryoda, yatırımcı
algısı olumlu yöne kaymaya başlayabilir – fakat kalıcı yükselişler için 3.18 üstü günlük kapanışlara ihtiyaç duyulacaktır.
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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.

