YURT DIŞI VADELİ PİYASALAR GÜNLÜK BÜLTENİ – 11 Aralık 2017
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Euro (Aralık – EU6Z7)
Trend: Düşen
Destekler: 1.175, 1.173, 1.17
Dirençler: 1.1825, 1.1885, 1.195
Yorum: Aralık vadeli Euro bugün düşen kanalı kırarak 1.1791 seviyesine kadar yükseldi. Aralık başından beri devam eden aşağı hareket ilk defa yukarı doğru kırılmış oldu. Haftalık
kapanışında 1.1770 seviyesinde olması bu hafta için boğaların umutlarını arttırdı. Bu hafta yatırımcıların gözü Çarşamba akşamındaki açıklanacak FED faiz kararı ve sonrasındaki basın
toplantısında olacak. 0.25 puan faiz artışı artık fiyatlara yansıdığı için basın toplantısında önümüzdeki yıl için sunulacak perspektif daha önemli olacak. Bugün için ilk direnç 1.1825,
1.1825 geçilmedikçe aşağı yönlü hareket devam edebilir. Aşağıda 1.1750 destek olabilir. Çarşamba günkü toplantıya kadar dar bir bant içinde işlemler görebiliriz.

* Tradingview sitesinden 11/12/2017’de alınmıştır.
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Altın (Şubat – GCEG8)
Trend: Düşen
Destekler: 1245, 1241, 1235
Dirençler: 1255, 1265, 1272
Yorum: Cuma günü de düşmeye devam eden Şubat vadeli altın 1245 seviyesine kadar gerilemesine rağmen bu noktadan gelen alımlarla yeniden 1250 seviyesinin üzerine çıktı.
Haftalık kapanışın 1250 seviyesinde gerçekleşmesi yeni bir yukarı hareket ümitlerini azaltıyor. Bu haftaki FED toplantısı altın içinde önemli olacak, FED’ den önümüzdeki yıl için şahin
bir söylem gelmesi durumunda yükselen dolar ile birlikte altında satışlar hızlanabilir. Bugün için ilk direnç 1255. Aşağıda 1245 güçlü destek noktası, kırılması durumunda yeni bir satış
dalgası gelebilir.

*Tradingview sitesinden 11/12/2017’de alınmıştır.
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Ham Petrol (Ocak – CLEF8)
Trend: Yatay
Destekler: 57, 56.5, 55.8
Dirençler: 58, 58.3, 59
Yorum: Cuma günü 58 direnç seviyesine yaklaşan Ocak vadeli petrol, bu noktadan gelen satışlarla 57.3 seviyesine kadar geriledi. Daha öncede belirttiğimiz gibi 55.5 kırılmadan
yukarı hareket devam edebilir. Yukarıda ilk direnç 58 seviyesi. Bu seviyenin kırılması durumunda yeniden 59 denenebilir. Aşağıda 57 ilk destek, sonrasında 56.5 denenebilir.

*Tradingview sitesinden 11/12/2017’de alınmıştır.
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Buğday (Mart – ZWAZ8)
Trend: Düşen
Destekler: 415, 410, 400
Dirençler: 422, 430, 436
Yorum: Mart vadeli buğdayda düşüş devam ediyor. 419 destek noktasını da kıran kontrat 415 seviyesine kadar geriledi. Bugün için ilk destek noktası 415, ondan sonra 410 seviyesi
denenebilir. Yukarıda 422 üzerinde 430 seviyesi direnç olabilir. Satış baskısının güçlü olduğu piyasada 430 seviyesinin aşılması zor gözüküyor. 430 seviyesinin aşılması durumunda
yeniden 442 denenebilir.

*Tradingview sitesinden 11/12/2017’de alınmıştır.
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Zaman Döviz Önem

Olay
11 Aralık 2017, Pazartesi
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6,090M

6,093M
23.14

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.

