YURT DIŞI VADELİ PİYASALAR GÜNLÜK BÜLTENİ – 22 Aralık 2017
Euro düşüşe devam ediyor
CME Euro/dolar kontratı bir önceki işlem gününde azalan hacimle birlikte %0.18 değer kaybetti. Sözleşme fiyatı bugün
hafif kayıpla 1.1925 seviyesinde bulunuyor.

4 saatlik grafikteki bar kapanışları son dokuz gündür belirli bir bant içerisinde gerçekleşmeye devam etmektedir. Bundan
yola çıkarak 1.1976 direnci yukarısında 1.2025 ve 1.2087, 1.1797 desteği aşağısında ise 1.1748 ve 1.1686 seviyeleri
gündeme gelebilir. Hareketli ortalamaların bir araya geldiği 1.1895-1.1923 aralığı, mevcut durum sürdükçe pivot
konumunda kalabilir.
10 yıllık tahvil faizleri incelendiğinde, son otuz gündeki değişimlerin karşıt dövizi (USD) cazip hale getirdiği ortaya
çıkmaktadır. Almanya tahvilleri 7 baz puan yükselişle %0.41 ve ABD tahvilleri ise 16 baz puan yükselişle %2.48
seviyelerinde bulunmakta.
Bugün saat 16:30'da ABD Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri ve saat 18:00'da Yeni Konut Satışları takip edilecek.
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Altında güçlü seyir devam ediyor
Ons/dolar (GCEG8) önceki günü kısmi kazançla 1270.4 seviyesinden tamamladı. İşlem hacmiyse %8 azalarak 181 bin
adet oldu. Kontrat, dört günlük risk iştahının ardından bugün saat 09:07'de ufak değişimle 1270.6 düzeyinde seyrediyor.

Teknik indikatörler kısa vadede yükselen trendi vurguluyor. Yatırımcılar 4 saatlik kapanışlar 20 periyotluk hareketli
ortalamanın (1268.0) üstünde tutunduğu müddetçe olumlu bakış açılarını koruyabilirler. Dip ve tepeleri birleştiren kanal
sayesinde 1268.0 destek, 1277.9 direnç ve 1273.0 orta nokta haline gelebilir. Dışarı sarkan fiyatlamalar ise aşağıda
1263.1'i veya yukarıda 1282.8'i hedefleyebilir. Piyasa oynaklığını ölçen ATR osilatörü bugün son beş haftanın en düşüğüne
indi ve bu durum gelecekteki sert hareketlerin habercisi olabilir.
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Ham Petrol kazanımlarını koruyor
Ham Petrol dün %0.24 yükselirken, işlem hacmi önceki güne kıyasla yüzde 7 gerileyerek 328 bin kontrat olarak
kaydedildi. Son üç gündür yaşanan pozitif kapanışların ardından emtia gün içinde sakin bir şekilde, saat 08:42'de 58.17
seviyesinde bulunuyor.

H4 grafik incelendiğinde, 20 periyotluk basit hareketli ortalamayı izleyen yükseliş trendi ön plana çıkmaktadır. Devamlılık
açısından indikatörün konumlandığı 57.86 seviyesi üstündeki kapanışlar önem taşıyacaktır. Bununla birlikte emtia, kanalın
geçtiği 57.48 - 57.97 - 58.47 bantları içinde hareket etmek isteyebilir. Dışarı sarkan fiyatlamalar ise aşağıda 56.99'u veya
yukarıda 58.96'yı gündeme getirebilir.
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Buğday yerinde sayıyor
Perşembe gününü yüzde 0.77 artışla tamamlayan Buğday sözleşmesinde, işlem hacmi 30 bin kontrat ile yüzde 25 azaldı.
Emtia gün içinde ufak değişimle 427.00 seviyesinde gözlemleniyor.

Teknik göstergeler orta vadede alçalan trende işaret ediyot. Piyasa oyuncuları, 240 dakikalık bar kapanışları 200
periyotluk basit hareketli ortalamanın (434.04) altında kaldığı müddetçe kötümserliklerini koruyabilirler. Ancak kısa vadede
görünüm olumlu olduğundan, 403.67'yi destek, 431.76'yı direnç ve 417.72'yi orta nokta haline getiren kanalın üst
çizgisine doğru ataklar görülebilir. Öte yandan 422 altı kapanışlarda satış baskısı tekrar artabilir. Alçalan kanalın dışına
çıkıldığı senaryolardaysa aşağıda 389.63 ve yukarıda 445.81 seviyelerine doğru hamleler beklenebilir. Bununla birlikte MFI
endeksinin aşırı alım bölgesinde bulunması, traderların uzun pozisyonları gittikçe daha az tercih etmesine yol açabilir.
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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.

