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Euro düşüşe devam ediyor

Japon Yeninde geri çekilme sürüyor

CME Euro/dolar kontratı bir önceki işlem gününde artan hacimle birlikte yerinde saydı.
Sözleşme fiyatı bugün saat 14:10'da hafif kayıpla 1.1860 civarında bulunuyor.

Cuma gününü artışla tamamlayan Aralık vadeli Yen/dolar sözleşmesinde, işlem hacmi
bir önceki güne göre önemli ölçüde artarak 327 bin kontrat oldu. Parite bugün saat
14:23 itibarıyla ufak değişimle 0.008860 yakınlarında gözlemleniyor.

Teknik göstergelere bakarsak, MACD 4 saatlik grafikte bir süredir pozitif tarafta kaldı.
Bollinger Bandı analizine göreyse son kapanış olumsuz bölge içinde gerçekleşti. Başka
bir ifadeyle, orta bant (1.1885) altında kalındığı müddetçe aşağı yönlü beklentiler
sürebilir. 1.1834 destek ve 1.1937 direnç olarak takip edilebilir. Öte yandan günlük
grafikte durum farklı ve önceki kapanış olumlu bölgede kaldı. Bunun için 1.1830 pivot,
1.1680 destek ve 1.1980 direnci takip edilebilir.
Tahvil faizleri son bir ayda Amerikan Doları lehinde ayrıştı. Almanya 10 yıllıkları 3 baz
puan azalışla %0.33 düzeyindeyken, ABD 10 yıllıkları ise 6 baz puan yükselişle %2.39
seviyesinde. Diğer yandan CME Group'un yayınladığı FedWatch verileri, ABD Merkez
Bankası'nın bu ayki toplantıda federal fon hedef oranını 25 baz puan artırma olasılığını
%90.2 olarak öngörüyor. Bu oran önceki gün %96.7 düzeyindeydi.
Vadeli işlemler borsalarındaki katılımcıların pozisyonlarını yansıtan COT raporuna göre,
Euro’daki spekülatif net pozisyonlar geçtiğimiz hafta satış yönünde 5756 kontrat
değişim gösterdi. Böylelikle pozitif yatırımcı eğilimi güç kaybederek nette 89681 uzun
kontrata indi.

Kısa vadede alçalan trend algısı hâkim. 240 dakikalık grafikteki bar kapanışları, 20
periyotluk hareketli ortalamaya denk gelen 0.008906 seviyesi altında kalmaya devam
ettikçe ayılar piyasayı yönlendirmeyi sürdürebilir. Aynı zamanda 0.008847'yi destek,
0.008974'ü direnç ve 0.008911'i orta nokta haline getiren paralel kanal takip edilebilir.
Son bir aylık tahvil performanslarına göz atarsak, Japonya on yıllıkları %0.03 (-1 bp)
ve ABD on yıllıkları %2.40 (+6 bp) düzeyinde.
Haftalık yayınlanan CFTC Yatırımcı Taahhüt raporuna göre Japon Yenindeki negatif
piyasa eğilimi zayıfladı. Spekülatif uzun pozisyonlar 4589 ve kısa pozisyonlar 16551
kontrat azalış gösterdi. Net pozisyon miktarı 110640 kısa kontrat oldu.
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Avustralya Doları yükseliyor

Kanada Dolarında ralli devam ediyor

Aralık 2017 vadeli Avustralya Doları Cuma belirgin şekilde yükselirken, işlem hacmi bir
önceki güne kıyasla artarak 139 bin kontrat oldu. Fiyatlar bugün %0.16 primlenerek
0.760 düzeyinde seyrediyor.

CAD/USD geçtiğimiz haftanın son günü ralli yaparken, işlem hacmi bir önceki güne
kıyasla önemli ölçüde artarak 154 bin kontrat olarak gerçekleşti. Parite gün içinde
yüzde 0.36 primlenerek 0.7892 düzeyinde gözlemleniyor.

240 dakikalık grafikteki bar kapanışları yaklaşık dokuz gündür belirli bir bandın sınırları
içinde gerçekleşmeyi sürdürmektedir. Buna bağlı olarak 0.764 direnci yukarısında
0.767 ve 0.771, 0.753 desteği aşağısındaysa 0.750 ve 0.746 seviyeleri hedeflenebilir.
Bant içinde kalındığı sürece, önemli hareketli ortalamaların kesiştiği 0.7582-0.7596
bölgesi pivot işlevi görebilir.

Bollinger Bandı analizine göre 4 saatlik grafikteki son kapanış olumlu bölge içinde
gerçekleşti. Başka bir ifadeyle, orta bant (0.7806) üstünde kalındığı müddetçe yukarı
yönlü beklentiler sürebilir. 0.7906 direnç ve 0.7706 destek olarak takip edilebilir.
Günlük kapanışlarda da benzer bir durum mevcut. Burada 0.7842 pivot, 0.7772 destek
ve 0.7913 direnç seviyeleri izlenebilir.

10 yıllık tahvil faizleri incelendiğinde, son bir aydaki değişimlerin karşıt dövizi (USD)
cazip hale getirdiği ortaya çıkmaktadır. Avustralya tahvilleri 3 baz puan düşüşle %2.54
ve ABD tahvilleri ise 6 baz puan artışla %2.40 seviyelerinde bulunmakta.

Tahvil faizleri son bir ayda Amerikan Doları lehinde ayrıştı. Kanada 10 yıllıkları 5 baz
puan azalışla %1.90 düzeyindeyken, ABD 10 yıllıkları ise 6 baz puan yükselişle %2.40
seviyesinde.

Haftalık yayınlanan CFTC Yatırımcı Taahhüt raporuna göre Avustralya Dolarındaki
pozitif piyasa eğilimi zayıfladı. Spekülatif uzun pozisyonlar 68 ve kısa pozisyonlar 1003
kontrat artış gösterdi. Net pozisyon miktarı 38882 uzun kontrat oldu.

Kanada Dolarında haftalık spekülatif net pozisyon değişimi alış yönünde gerçekleşti.
COT raporuna göre, uzun pozisyonlar 558 ve kısa pozisyonlar 25 kontrat artış gösterdi.
Bu değişimle birlikte net pozisyon miktarı 45658 uzun kontrata ulaştı.
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