YURT DIŞI VADELİ PİYASALAR GÜNLÜK BÜLTENİ – 26 Aralık 2017
Euroda belirsizlik sürüyor
Euro vadeli fiyatları bugün hafif değişimle, saat 09:11'de 1.1946 seviyesinde seyrediyor.

Yakın dönemli hareketleri incelediğimizde, 240 dakikalık grafikte yatay trend oluşumu dikkat çekmektedir. 1.1797-1.1976
bandının geçerliliğini yitirdiği senaryoda; üst bölgedeki dirençler 1.2025 ve 1.2087, alt bölgedeki desteklerse 1.1748 ve
1.1686 düzeylerinde yer alabilir. Hareketli ortalamaların birleştiği 1.1893-1.1938 aralığı, mevcut durum sürdükçe pivot
konumunda kalabilir. Piyasa oynaklığını ifade eden ATR bugün son beş haftanın en düşüğüne indi ve bu durum yeni
dalgalanmaların işaretini verebilir.
Tahvil faizleri son bir ayda Amerikan Doları lehinde ayrışıyor. Almanya 10 yıllıkları 6 baz puan yükselişle %0.42
düzeyindeyken, ABD 10 yıllıkları ise 15 baz puan artışla %2.48 seviyesinde.
Euroda haftalık spekülatif net pozisyon değişimi satış yönünde gerçekleşti. COT raporuna göre, uzun pozisyonlar 7,629
kontrat azalırken kısa pozisyonlar ise 20,036 kontrat arttı. Bu değişime rağmen spekülatif yatırımcılar hâlâ 86,224 kontrat
net uzun pozisyondalar.
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Altın yükselişine devam ediyor
COMEX Altın kontratı bugün yüzde 0.41 primle 1283.2 civarında bulunuyor.

Kısa vadede yükselen trend algısı hâkim. 4 saatlik grafikteki bar kapanışları, 20 periyotluk hareketli ortalamaya denk gelen
1273.2 seviyesi üstünde kalmaya devam ettikçe boğalar piyasaya hükmedebilir. Bununla birlikte değerli metal, kanalın
geçtiği 1272.3 - 1278.1 - 1283.9 aralıklarında hareket etmek isteyebilir. Dışarı sarkan fiyatlamalar ise aşağıda 1266.5'i
veya yukarıda 1289.7'yi hedefleyebilir.
CFTC'nin güncel vadeli pozisyonlar raporuna göre, Altında spekülatif işlem yapan yatırımcılar önceki hafta uzun
pozisyonlarını 4,439 ve kısa pozisyonlarını 11,166 kontrat azalttılar. Bu yatırımcılar toplamda 197,473 adet uzun ve 83,678
adet kısa pozisyona sahipler.
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Ham Petrolde olumlu algı sürüyor
NYMEX Ham Petrol Sözleşme fiyatı bugün saat 09:11'de sakin bir şekilde 58.54 yakınlarında seyrediyor.

Teknik göstergeler kısa vadede yükselen trendi vurguluyor. Yatırımcılar 240 dakikalık kapanışlar 20 periyotluk basit
hareketli ortalamanın (58.17) üstünde tutunduğu müddetçe olumlu bakış açılarını koruyabilirler. Bunun yanı sıra emtia,
kanalın geçtiği 58.11 - 58.46 - 58.82 bantları içinde hareket etmek isteyebilir. Dışarı sarkan fiyatlamalar ise aşağıda
57.75'i veya yukarıda 59.17'yi hedefleyebilir.
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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.

