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Euroda yukarı yönlü eğilim sürüyor
Perşembe gününü %0.43 değer kazancıyla kapatan Euro sözleşmesinde, işlem hacmi 231 bin kontrat ile yüzde 27 azaldı.
Parite gün içinde iyimserliğin sürmesiyle yüzde 0.21 artış göstererek 1.2302 yakınlarında bulunuyor.

Teknik göstergelerden MACD'nin 240 dakikalık grafikteki değeri, beş günden uzun süredir pozitif. 1.2280 seviyesi ise
Bollinger Bantları baz alındığında pivot konumuna geldi. Önceki kapanış alıcılı tarafta gerçekleşirken, bu görünümün
devamı halinde 1.2336 ve daha yukarıda 1.2370 test edilebilir. Karşıt durumdaysa satıcıların cesaretlenmesiyle 1.2224 ve
1.2190 hedefli işlemler denenebilir. Günlük kapanışlarda da benzer bir durum mevcut. Bu periyotta 1.2127 pivot, 1.1892
destek ve 1.2361 direnç noktaları izlenebilir. 1.2350 üzerinde haftalık kapanış önümüzdeki hafta için alış yönünde
yatırımcılara cesaret verecektir.
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İngiliz Sterlininde iyimserlik sürüyor
Sterlin/dolar (BP6H8) Perşembe gününü %0.48 kazançla 1.3919 seviyesinden sonlandırdı. İşlem hacmiyse %29 azalarak
113 bin oldu. Sözleşme bugün saat 10:26 itibarıyla hafif artıda ve 1.3929 seviyesinden işlem görüyor.

Teknik göstergeler kısa vadede yükselen trende işaret ediyor. Piyasa oyuncuları h4 bar kapanışları 20 periyotluk hareketli
ortalamanın (1.3857) üstünde tutunduğu sürece iyimserliklerini koruyacaktır. Parite bunun yanı sıra, kanalın geçtiği
1.3894 - 1.3980 - 1.4065 bantları içinde hareket etmek isteyebilir. Kanalın etkisini yitirdiği durumlarda ise aşağıda 1.3809
ve yukarıda 1.4150 seviyelerine doğru hamleler izlenebilir. Bununla birlikte para akışı endeksi aşırı alım bölgesinde
bulunduğundan, uzun pozisyonlara yönelik ilgi azalma eğilimi gösterebilir. Ayrıca gözlemlenen negatif uyumsuzluk,
yükseliş yanlılarında tedirginlik yaratabilir. Volatiliteyi ölçen ATR'nin değeri gün içinde son beş haftanın en yükseğine
tırmandı ve bu durum daha temkinli işlem stratejilerini gerektirebilir.
Ülke faizlerine göz atarsak, İngiltere 10 yıllıkları son bir ayda 12 baz puan yükselişle %1.33 düzeyindeyken, ABD 10
yıllıkları ise 17 baz puan artışla %2.64 seviyesinde.
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Altın yükselişte
COMEX Ons/dolar kontratı bir önceki işlem gününde azalan hacimle birlikte kısmi şekilde geriledi. Sözleşme fiyatı bugün
saat 10:26'da yüzde 0.29 primle 1331.8 yakınlarında bulunuyor.

4 saatlik grafikteki Bollinger orta-alt bantları arasında meydana gelen son bar kapanışı satıcıları cesaretlendiriyor.
Dolayısıyla 1333.4'ten geçen çizginin altında kalıcılık sağlandığı sürece 1324.0 ve 1318.1 seviyeleri hedeflenebilir. Yukarı
dönüşlerde ise 1342.9 ve 1348.8 gündeme gelebilir. Öte yandan önceki kapanışın olumlu bölgede kaldığı günlük grafikte
1320.8 pivot, 1293.6 destek ve 1347.9 direnç işlevi görebilir.
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Ham Petrol düşüşünü hızlandırıyor
Ham Petrol (CLEG8) Perşembe gününü %0.84 kayıpla 63.67 seviyesinden tamamladı. İşlem hacmi ise yüzde 64 azalarak
121 bin oldu. Kontrat bugün saat 10:26 itibarıyla yüzde 0.90 ekside ve 63.10 düzeyinden işlem görüyor.

Yaklaşık yirmi bir gün boyunca 100 periyotluk basit hareketli ortalamanın üstünde gerçekleşen 240 dakikalık kapanışlar,
kısa vadeli yükseliş potansiyeline olan güvenin devamını belirtiyor. Göstergenin yer aldığı 62.19 seviyesi piyasa açısından
önem arz edecektir. Emtia bunun yanı sıra, kanalın geçtiği 62.87 - 64.21 - 65.54 bantları içinde hareket etmek isteyebilir.
Kanal haricindeyse 61.54 ve 66.87 seviyeleri anlam kazanacaktır. Bununla birlikte MFI endeksinin günlük grafikte aşırı
alım bölgesinde bulunması, traderların uzun pozisyonları sürdürme isteğini azaltabilir.
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Buğdayda yukarı yönlü eğilim devam ediyor
CBOT Buğday kontratı bir önceki işlem gününde azalan hacimle birlikte %0.59 değer kazandı. Sözleşme fiyatı bugün
%0.47 primle 427.00 yakınlarında bulunuyor.

240 dakikalık grafiğe ait MACD göstergesi yakın dönemde sıfır çizgisinin aşağısında ilerledi. Ancak Bollinger orta-üst
bantları arasında meydana gelen son bar kapanışı, yukarı yönlü beklentileri canlı tutmakta. Dolayısıyla 420.45'ten geçen
çizginin yukarısında kalıcılık sağlandığı sürece 427.40 ve 431.70 seviyeleri hedeflenebilir. Geri dönüşlerde ise 413.50 ve
409.20 gündeme gelebilir. Öte yandan önceki kapanışın olumsuz bölgede kaldığı günlük grafikte 427.11 pivot, 416.23
destek ve 438.00 direnç işlevi görebilir. Bununla beraber gözlemlenen negatif uyumsuzluk, yükseliş yanlılarında tedirginlik
yaratabilir.
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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.

