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Euroda yukarı yönlü eğilim sürüyor
Euro/dolar dün yüzde 0.73 yükselirken, işlem hacmi 317 bin kontrat ile %10 arttı. Parite bugün %0.12 primlenerek
1.2103 yakınlarında gözlemleniyor.

Grafiği teknik açıdan yorumlarsak, 1.2022 seviyesi 240 dakikalık Bollinger Bantları baz alındığında pivot konumuna geldi.
Önceki kapanış alıcılı tarafta gerçekleşirken, PSAR göstergesinin de onayladığı bu görünümün devamı halinde 1.2113 ve
daha yukarıda 1.2169 test edilebilir. Karşıt durumdaysa satış baskısının artmasıyla 1.1930 ve 1.1874 hedefli işlemler
denenebilir. Günlük kapanışlarda da benzer bir durum mevcut. Burada 1.2017 pivot, 1.1881 destek ve 1.2153 direnç
noktaları izlenebilir. Bununla birlikte MFI endeksi 240 dakikalık grafikte aşırı alım bölgesine yakın durmaktadır. Yeniden
1.2140 tepe noktasının denenmesi durumunda bu sefer kırılma ihtimali daha yüksek.
Euro da bugün saat 16:30 Amerika tüketici enflasyonu ve perakende satış verisi izlenecek. Beklenenden düşük gelecek
veriler ile 1.2140 tepe noktası aşılabilir.
Tahvil faizlerinin son bir aylık değişimleri karşılaştırıldığında, Almanya 10 yıllıklarının 28 baz puan ve ABD 10 yıllıklarının 15
baz puan yükselişi piyasa algısını Euro yönünde etkileyen bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.
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İngiliz Sterlininde iyimserlik sürüyor
Mart 2018 vadeli Sterlin/dolar dün %0.22 değer kazanırken, işlem hacmi bir önceki güne kıyasla %6 gerileyerek 103 bin
kontrat olarak gerçekleşti. Parite gün içinde hafif kazançla 1.3580 seviyesinde seyrediyor.

Teknik göstergelere bakarsak, MACD 4 saatlik grafikte bir süredir negatif değer aldı. Ancak Bollinger orta-üst bantları
arasında meydana gelen son bar kapanışı alıcıları cesaretlendiriyor. Dolayısıyla 1.3557'den geçen çizginin yukarısında
kalındığı sürece 1.3609 ve 1.3641 seviyeleri hedeflenebilir. Geri dönüşlerde ise 1.3506 ve 1.3474 gündeme gelebilir.
Benzer görünüme sahip günlük grafikte 1.3518 pivot, 1.3374 destek ve 1.3663 direnç işlevi görebilir.
Ülke faizlerine göz atarsak, İngiltere 10 yıllıkları son otuz günde 8 baz puan artışla %1.31 düzeyindeyken, ABD 10 yıllıkları
ise 15 baz puan artışla %2.55 seviyesinde.
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Altın kazançlarını genişletiyor
Dünü %0.39 yükselişle kapatan Altın sözleşmesinde, işlem hacmi önceki güne göre %31 azalarak 238 bin kontrat olarak
kaydedildi. Değerli metal gün içinde iyimserliğin devam etmesiyle yüzde 0.45 yükselerek 1329.3 seviyesinde bulunuyor.

Kısa vadede yükselen trend algısı hâkim. 4 saatlik grafikte 50 periyotluk üssel hareketli ortalama takip edilebilir ve
indikatörün işaret ettiği 1315.0 üstünde kapanışlar sürdüğü müddetçe boğalar baskın çıkabilir. Tepeler ve diplerin
meydana getirdiği kanal ile 1313.8 destek, 1340.0 direnç ve 1326.9 orta nokta işlevi görebilir. Kanal haricindeyse 1300.7
ve 1353.1 seviyeleri anlam kazanacaktır.
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Ham Petrol yerinde sayıyor
NYMEX Ham Petrol kontratı bir önceki işlem gününde artan hacimle birlikte %0.14 yükseldi. Sözleşme fiyatı bugün hafif
değişimle 63.53 yakınlarında bulunuyor.

Teknik göstergeler kısa vadede yükselen trendi vurguluyor. Yatırımcılar, 4 saatlik bar kapanışları 25 periyotluk üssel
hareketli ortalamanın (63.05) üstünde tutunduğu müddetçe olumlu bakış açılarını koruyacaktır. Dip ve tepeleri birleştiren
kanal sayesinde 63.26 destek, 65.12 direnç ve 64.19 orta nokta haline gelebilir. Dışarı sarkan fiyatlamalar ise aşağıda
62.33'ü veya yukarıda 66.05'i gündeme getirebilir. Bununla birlikte D1 grafikte aşırı alım bölgesinde bulunan para akışı
endeksi, yukarı yönlü hareketlerde kalıcılığın sorgulanmasına sebebiyet verebilir. Yakın zamanlı piyasa oynaklığını ölçen
ATR'nin değeri bugün son üç haftanın en yükseğine çıktı ve bu durum daha temkinli işlem stratejilerini gerektirebilir.
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Buğdayda yükseliş çabaları görülüyor
Buğday dün %0.12 düşerken, işlem hacmi bir önceki güne göre %26 artarak 50 bin kontrat olarak gerçekleşti. Fiyatlar
gün içinde %0.12 artış göstererek, saat 10:11 itibarıyla 433.50 düzeyinde seyrediyor.

Bollinger Bandı analizine göre 240 dakikalık grafikteki son kapanış olumlu bir görüntü sergiledi. Başka bir ifadeyle, orta
bandın (431.00) üstünde kalındığı müddetçe yükseliş potansiyeli korunabilir.436.25 ve 439.50 direnç, 425.75 ve 422.50
destek olarak takip edilebilir. Günlük kapanışlarda da benzer bir durum mevcut. Burada 428.25 pivot, 418.75 destek ve
437.75 direnç seviyeleri izlenebilir. Bununla birlikte para akışı endeksi 240 dakikalık grafikte aşırı alım bölgesinde
bulunduğundan, uzun pozisyonlara yönelik ilgi azalma eğilimi gösterebilir.
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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.

