YURT DIŞI VADELİ PİYASALAR GÜNLÜK BÜLTENİ – 1 Aralık 2017
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Euro (Aralık – EU6Z7)
Trend: Yükselen
Destekler: 1.189, 1.185, 1.18
Dirençler: 1.198, 1.20, 1.204
Yorum: Dün üçüncü kez 200 saatlik ortalamasını kırmayı deneyen Aralık vadeli Euro 1.1818 noktasına kadar gerilemesine rağmen 200 saatlik ortalama üzerinde saatlik kapanış yaptı
ve yükselmeye başladı. 1.1890 direnç noktasını kıran kontratta yükseliş 1.1940 seviyesine kadar devam etti. Şu an 1.1930 seviyesinden işlem gören paritede bugün için 1.189-1.19
bölgesi ilk destek noktası, bu nokta kırılırsa yeniden 200 saatlik ortalaması 1.1850 denenebilir. Yukarıda ilk direnç bölgesi 1.198-1.20 bölgesi, bu bölgenin kırılması 1.21 seviyesine
uzanan alış hareketi getirebilir. Boğalar ve ayılar arasındaki savaşı boğalar kazanmış gözüküyor. Ayılar üç kez denemesine rağmen 200 saatlik ortalamayı kırdıramadı. Bugün 1.20
üzerinde haftalık kapanış, yukarı hareketin devamı açısından çok önemli olacaktır.

* Tradingview sitesinden 01/12/2017’de alınmıştır.
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Altın (Şubat – GCEG8)
Trend: Yatay
Destekler: 1270, 1264, 1255
Dirençler: 1284, 1290, 1305
Yorum: Şubat vadeli altında düşüş dün de devam etti ve 1273 seviyesine kadar gerileyen kontrat, bu noktadan gelen alışlar ile şu an 1278 eviyesinden işlem görüyor. Dolar
endeksindeki düşüşse rağmen altının gerilemesi sarı metaldeki güçsüzlüğü gösteriyor. Günlük grafikte 1205 seviyesinden başlayan trend çizgisi dün ilk defa kırıldı ve kontrat 200
günlük ortalamadan destek bularak yükseldi. Bugün için 1270 seviyesinin altında bir haftalık kapanış altında yeni bir satış hareketi başlatabilir. Altın bu destek bölgesinden yeniden
dönse de 1305 direnç noktasını kırıp yeni bir yukarı ralli başlatma ihtimali çok zayıf. İki ay önce belirttiğimiz gibi altın için orta vadeli hedef 1265-1300 aralığı, eğer bu bant kırılacaksa
da aşağı doğru kırılma ihtimali yüksek.

*Tradingview sitesinden 01/12/2017’de alınmıştır.
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Ham Petrol (Ocak – CLEF8)
Trend: Yatay
Destekler: 56.7, 56, 55.5
Dirençler: 58.3, 59, 59.5
Yorum: Ocak vadeli petrolde 59 seviyesinden başlayan düşey trend çizgisi ile birlikte düşmeye devam ediyor. Yukarda düşey trend çizgisi aşağıda 56.7 destek noktası arasına sıkışan
kontrat kendisine yön arıyor. Bugün düşey trend çizgisi kırılıp, 58.3 direnç noktası da kırılırsa yeniden 59 seviyesi denenebilir. Aşağıda 56.7 ilk destek, onun altında 56 ve 55.5
denenebilir. Piyasa 55.5 üzerinde kaldıkça yukarı hareketin devamı beklenebilir.

*Tradingview sitesinden 01/12/2017’de alınmıştır.
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Buğday (Mart – ZWAZ8)
Trend: Yatay
Destekler: 430, 425, 420
Dirençler: 440, 444, 450
Yorum: Mart vadeli buğday dün 440 direnç noktasını denemesine rağmen bu noktadan gelen sert satış ile yeniden 433 seviyesine geriledi. 425 dip seviyesinden gelen alımlarla
yükselen kontrat da satış baskısı devam ettiği için yukarı denemeler sert satışlar ile sonuçlanıyor. Bugün ilk direnç 440, sonrasında 444 denenebilir. Aşağıda 430 ilk destek noktası,
sonrasında bir önceki dip noktası 425 denenebilir.

*Tradingview sitesinden 01/12/2017’de alınmıştır.
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Zaman Döviz Önem

Olay
1 Aralık 2017, Cuma

Beklenti

Önceki

11:55

EUR

***

Almanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Kas)

62,5

62,5

12:30

GBP

***

İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Kas)

56,5

56,3

16:30

CAD

***

İstihdam Değişikliği (Kas)

10,0K

35,3K

16:30

CAD

***

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Aylık) (Eyl)

0,1%

-0,1%

17:05

USD

**

FOMC Üyesi Bullard'ın Konuşması

17:30

USD

**

FOMC Üyesi Kaplan'ın Konuşması

17:45

USD

**

Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Kas)

53,8

53,8

18:00

USD

**

Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) İmalat İstihdamı (Kas)

60,0

59,8

18:00

USD

***

ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Kas)

58,4

58,7

18:15

USD

**

FOMC Üyesi Harker'ın Konuşması

21:00

USD

**

Baker Hughes Sondaj Kuyusu Sayısı

747

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.

