YURT DIŞI VADELİ PİYASALAR GÜNLÜK BÜLTENİ – 13 Aralık 2017
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Euro (Aralık – EU6Z7)
Trend: Düşen
Destekler: 1.1723, 1.1855, 1.165
Dirençler: 1.1804, 1.1830, 1.1885
Yorum: Salı günü 200 saatlik ortalamasını kırmayı deneyen Aralık vadeli Euro, başarılı olmadı ve yeni bir satış hareketi başladı. Dün Amerika üretici fiyat endeksinin beklenenden iyi
gelmesi ile satışlar hızlandı ve kontrat 1.1721 seviyesine kadar geriledi. Bu noktadan destek bulan kontrat şu an 1.1754 seviyesinden işlem görüyor. Bugün çok önemli iki veri
açıklanacak. Birincisi saat 16:30 Amerika tüketici fiyat enflasyonu, ikincisi saat 22:00 FED faiz kararı. Bu iki veri Euro’nun yıl sonuna kadarki seyrini etkileyecek düzeyde önemli.
Beklenenden yüksel gelecek tüketici enflasyonu satışları hızlandırır ve kontrat 1.17 seviyesinin altını görebilir. FED içinse artık piyasa 0.25 puanlık artışı fiyatladı ve artış kararı önemli
bir hareket yaratmayabilir. Esas önemli olacak basın toplantısında 2018 yılı için yapılacak öngörüler. Piyasa açıklamaları şahin algılarsa bugün büyük bir satış hareketi görebiliriz.
Aşağıda ilk destek 1.1723 sonrasında 1.17. Yukarıda ilk direnç 1.1804 sonrasında 1.1830 denenebilir.

* Tradingview sitesinden 13/12/2017’de alınmıştır.
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Altın (Şubat – GCEG8)
Trend: Düşen
Destekler: 1241, 1235, 1230
Dirençler: 1248, 1253, 1258
Yorum: 50 saatlik ortalaması ile birlikte düşmeye devam eden Şubat vadeli altın dün 1241 destek noktasına kadar düşmesine rağmen bu noktadan gelen alışlarla 1244 seviyesine
kadar yükseldi. 1240-1241 bölgesi altın için önemli, bu noktada da bir destek bulup kalıcı olamaza 1220 li seviyelere uzanacak satışlar görebiliriz. Bugünkü tüketici enflasyonu verisi
ve FED toplantısı sonrası dolar güçlenmeye devam ederse altında 1220 seviyesini test edebiliriz. Güçsüz dolar karşında bile tutunamayan altın için bugünkü veriler önemli olacak,
dolara yönelecek bir piyasa altında ciddi satışlara neden olabilir. Bugün için ilk direnç 1248 sonrasında 1253 denenebilir. Aşağıda 1241 güçlü destek, kırılırsa satışlar hızlanabilir.

*Tradingview sitesinden 13/12/2017’de alınmıştır.
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Ham Petrol (Ocak – CLEF8)
Trend: Yatay
Destekler: 56.8, 56.5, 55.8
Dirençler: 58.3, 58.8, 59
Yorum: Dün 58.5 seviyesine yaklaşan Ocak vadeli petrol gelen satışlarla yeniden 58 seviyesinin altına düştü. Piyasa üçüncü kez 59 seviyesine yaklaşılmasına izin vermedi. Yeni
tepeleri reddeden piyasa 56 seviyesini de destek yapıyor. Kısa ve orta vadede 55 seviyesi üzerine kalındıkça 60 seviyesinin denenmesi olasılığı var. 55 seviyesinin altında fiyatlar kalıcı
olursa yukarı hareket için algı olumsuza dönebilir. İlk destek 56.8, sonrasında 56.5 denenebilir. Yukarda 58.3 sonrası hedef 58.8. Bugün 18:30 da açıklanacak petrol stok verileri
hareketlilik yaratabilir.

*Tradingview sitesinden 13/12/2017’de alınmıştır.
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Buğday (Mart – ZWAZ8)
Trend: Düşen
Destekler: 410, 405, 400
Dirençler: 418, 424, 430
Yorum: Mart vadeli buğdayda düşüş durdu ve piyasa yataya geçti. Dün 418 seviyesini kırmayı denemesine rağmen başarılı olamadı fakat 410 hala güçlü destek. Bugün piyasa 410
seviyesini kırmayı deneyebilir fakat başarılı olamazsa yukarı bir hareket başlayabilir. Yukarıda ilk direnç 418 sonrasında 424 denenebilir. Aşağıda 410 ilk destek sonrasında 405 ve 400
denenebilir.

*Tradingview sitesinden 13/12/2017’de alınmıştır.
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Ekonomik Takvim
Zaman Döviz Önem

Olay
13 Aralık 2017, Çarşamba

Beklenti

Önceki

12:30

GBP

***

Ortalama Gelir Endeksi + İkramiye (Eki)

2,4%

2,2%

12:30

GBP

***

İşsizlik Hak Başvurusu Sayısındaki Değişim (Kas)

4,0K

1,1K

16:30

USD

***

Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Kas)

0,2%

0,2%

16:30

USD

**

Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Kas)

1,8%

1,8%

16:30

USD

**

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Kas)

0,4%

0,1%

18:30

USD

**

Cushing, Oklahoma Ham Petrol Stokları

18:30

USD

***

Ham Petrol Stokları

22:00

USD

***

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Ekonomik Planları

22:00

USD

***

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Açıklaması

22:00

USD

***

Federal Fon Hedef Oranı

22:30

USD

***

FOMC Basın Toplantısı

-2,753M
-3,404M

-5,610M

1,50%

1,25%

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.

