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Euroda yükseliş görülüyor
Geçtiğimiz haftanın son gününü yüzde 0.16 geri çekilmeyle tamamlayan Euro/dolar sözleşmesinde, işlem hacmi bir önceki
güne oranla yüzde 128 artarak 196 bin kontrat oldu. Fiyatlar gün içinde hafif artış göstererek 1.1848 düzeyinde
seyrediyor.

240 dakikalık grafikteki PSAR ve Bollinger Bandının olumsuz bölgelerinde gerçekleşen son bar kapanışı, aşağı yönlü
beklentileri canlı tutmakta. Dolayısıyla 1.1865'ten geçen orta çizginin altında kalındığı sürece 1.1806 ve 1.1769 seviyeleri
hedeflenebilir. Aksi durumda ise 1.1923 ve 1.1960 gündeme gelebilir. Benzer görünüme sahip günlük grafikte 1.1900
pivot, 1.1785 destek ve 1.2015 direnç işlevi görebilir.
Tahvil faizleri son bir ayda Amerikan Doları lehinde ayrıştı. Almanya 10 yıllıkları 6 baz puan düşüşle %0.30 düzeyindeyken,
ABD 10 yıllıkları ise 2 baz puan artışla %2.36 seviyesinde. Diğer yandan CME Group'un yayınladığı FedWatch verileri, ABD
Merkez Bankası'nın Ocak ayındaki toplantıda federal fon hedef oranını sabit tutma olasılığını %97.9 olarak öngörüyor. Bu
oran bir hafta önce %92.1 düzeyindeydi. Mart 2018 tarihli toplantıda faizlerin 25 baz puan yükselme ihtimali ise %56.1
olarak tahmin ediliyor.
Vadeli işlemler borsalarındaki katılımcıların pozisyonlarını yansıtan COT raporuna göre, Eurodaki spekülatif net pozisyonlar
geçtiğimiz hafta alış yönünde 20,783 kontrat değişim gösterdi. Böylelikle pozitif yatırımcı eğilimi güçlenerek nette 113,889
uzun kontrata ulaştı.
Veri tarafında, bugün saat 13:00’de AB Tüketici Fiyat Endeksi takip edilecek.
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Altın yukarı yönlü hareketini sürdürüyor
COMEX Ons/dolar kontratı bir önceki işlem gününde azalan hacimle birlikte %0.18 yükseldi. Şubat vadeli sözleşmenin
fiyatı bugün saat 08:55'te yüzde 0.14 artışla 1258.4 düzeyinde bulunuyor.

4 saatlik grafiğe ait MACD göstergesi yakın dönemde sıfır çizgisinin üzerinde ilerledi. Bollinger Bandı analizine göreyse son
kapanış olumlu bölge içinde gerçekleşti. Başka bir ifadeyle, orta bant (1256.1) üstünde kalındığı müddetçe yukarı yönlü
beklentiler sürebilir. 1265.7 ve 1271.7 direnç, 1246.4 ve 1240.4 destek olarak takip edilebilir. Öte yandan günlük grafikte
durum farklı ve önceki kapanış olumsuz bölgede kaldı. Bunun için 1267.6 pivot, 1233.3 destek ve 1302.0 direnç seviyeleri
izlenebilir.
Altında haftalık spekülatif net pozisyon değişimi satış yönünde gerçekleşti. COT raporuna göre, uzun pozisyonlar 49,322
kontrat azalırken kısa pozisyonlar ise 16,939 kontrat arttı. Bu değişime rağmen spekülatif yatırımcılar hâlâ 107,068 kontrat
net uzun pozisyondalar.
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Ham Petrol'de yukarı yönlü eğilim devam ediyor
Ocak 2018 vadeli Ham Petrol Cuma %0.47 artış gösterirken, işlem hacmi bir önceki güne oranla yüzde 68 gerileyerek 134
bin kontrat olarak kaydedildi. New York Ticaret Borsası'nda fiyatlar bugün yüzde 0.14 primlenerek 57.45 civarında
seyrediyor.

Önceki kapanışı PSAR ve Bollinger Bandının olumlu bölgesi içinde yapan 4 saatlik barlar, 57.11 üstündeki pozisyonunu
korudukça 57.79'u ve daha yukarıda 58.21'i hedefleyebilir. Tersi durumda ise 56.43 ve 56.01 seviyelerine doğru geri
çekilmeler görülebilir. Öte yandan olumsuz bölgedeki bir kapanışa sahip günlük grafikte 57.46 pivot, 56.27 destek ve
58.65 direnç işlevi görebilir. Bununla beraber 240 dakikalık grafikte aşırı alım bölgesine yakın duran para akışı endeksi
dikkat çekmektedir.
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Dow Jones yükselişe devam ediyor
Dow Jones (YMH8) geçtiğimiz haftanın son gününü yüzde 0.53 kazançla 24688 seviyesinden sonlandırdı. İşlem hacmi ise
yüzde 0.23 azalarak 115 bin adet oldu. Kontrat bugün saat 08:56 itibarıyla hafif artıda ve 24,774 seviyesinden işlem
görüyor.

Yükselen trend etkisiyle hareket eden H4 grafikte, kapanışların 50 periyotluk üssel hareketli ortalamaya göre konumu
piyasa algısına yön verebilir. İndikatörün yer aldığı 24,481 seviyesinin üstündeki fiyatlamalarda trend kuvvetli kalmayı
sürdürecektir. Aynı zamanda 24,602'yi destek, 24,810'u direnç ve 24,706'yı orta nokta haline getiren kanal takip edilebilir.
Kanalın dışına çıkıldığı senaryolardaysa aşağıda 24,498 ve yukarıda 24,914 seviyelerine doğru hamleler beklenebilir.
Bununla birlikte günlük grafikte aşırı alım bölgesine yakın duran MFI endeksi dikkat çekmektedir.
Haftalık yayınlanan CFTC Yatırımcı Taahhüt raporuna göre Dow Jones'taki pozitif piyasa eğilimi kuvvetlendi. Spekülatif
uzun pozisyonlar 1,790 ve kısa pozisyonlar 2,350 kontrat azalış gösterdi. Net pozisyon miktarı 72,711 uzun kontrat oldu.
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Buğdayda yükselişler izleniyor
CBOT Buğday kontratı bir önceki işlem gününde azalan hacimle birlikte hafif ölçüde geriledi. Sözleşme fiyatı bugün yüzde
0.24 artışla 421.00 civarında seyrediyor.

Teknik göstergeler kısa vadede alçalan trende işaret ediyor. Yatırımcılar 4 saatlik kapanışlar 200 periyotluk hareketli
ortalama (437.06) altında kaldığı sürece kötümserliklerini koruyabilirler. Tepeler ve diplerin meydana getirdiği kanal ile
406.98 destek, 435.07 direnç ve 421.02 orta nokta işlevi görebilir. Dışarı sarkan fiyatlamalar ise aşağıda 392.93'ü veya
yukarıda 449.11'i gündeme getirebilir.
CFTC'nin güncel vadeli pozisyonlar raporuna göre, Buğdayda spekülatif işlem yapan yatırımcılar önceki hafta uzun
pozisyonlarını 6,586 ve kısa pozisyonlarını 32,378 kontrat artırdılar. Bu yatırımcılar toplamda 174,895 adet uzun ve
274,758 adet kısa pozisyona sahip bulunmaktalar.
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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.

