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Euroda yükseliş hızlanıyor
CME Euro kontratı bir önceki işlem gününde artan hacimle birlikte yüzde 0.21 değer kazandı. Sözleşme fiyatı bugün
%0.39 primle 1.2492 yakınlarında seyrediyor.

Yaklaşık on üç gün boyunca 50 periyotluk üssel hareketli ortalamanın üstünde meydana gelen H4 kapanışlar, kısa vadeli
yükseliş potansiyelinin devamını vurguluyor. Buradan yola çıkarak, göstergenin işaret ettiği 1.2393 seviyesi piyasa
açısından önem taşıyacaktır. Dip ve tepeleri birleştiren kanal sayesinde 1.2379 destek, 1.2613 direnç ve 1.2496 orta
nokta haline gelebilir. Kanal haricindeyse 1.2263 ve 1.2729 seviyeleri anlam kazanacaktır.
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İngiliz Sterlini yukarı yönlü hareketini sürdürüyor
Vadeli Sterlin/dolar (BP6H8) önceki günü %0.58 kazançla 1.4179 seviyesinden tamamladı. İşlem hacmi ise yüzde 2
artarak 141 bin adet oldu. Kontrat bugün yüzde 0.33 artıda ve 1.4225 düzeyinden işlem görüyor.

Teknik indikatörler orta vadede yükselen trende işaret ediyor. Bu çerçeveden bakıldığında 4 saatlik kapanışlar 200
periyotluk basit hareketli ortalamanın (1.3700) üstünde tutunduğu sürece yatırımcıların iyimserliklerini korumaları normal
karşılanabilir. Parite, 1.4102 orta noktalı aktif fiyat kanalı içinde 1.3759 destek ve 1.4446 direncini değerlendirerek hareket
edebilir. Daha ötedeki fiyatlamalar ise aşağıda 1.3415'i veya yukarıda 1.4789'u hedefleyebilir. Bununla beraber para akışı
endeksinin D1 grafikte aşırı alım bölgesinde bulunması, traderların uzun pozisyonları gittikçe daha az tercih etmesine yol
açabilir.
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Altın kayıplarını telafi etti
Vadeli Altın (GCEG8) önceki günü %0.12 kayıpla 1338.3 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi ise %93 azalarak 13,577 oldu.
Sözleşme bugün %0.43 artıda ve 1342.5 düzeyinden işlem görüyor.

H4 grafiği incelediğimizde 100 periyotluk basit hareketli ortalamayı izleyen yükseliş trendi ön plana çıkmaktadır. Hareketin
sürekliliği bakımından indikatörün konumlandığı 1335.7 seviyesi üstündeki kapanışlar belirleyici rol oynayabilir. Dip ve
tepeleri birleştiren kanal sayesinde 1333.8 destek, 1369.6 direnç ve 1351.7 orta nokta haline gelebilir. Dışarı taşan
fiyatlamalar ise aşağıda 1315.9'u veya yukarıda 1387.4'ü hedefleyebilir. Bununla birlikte MFI endeksinin aşırı satım
bölgesinde bulunması, traderların kısa pozisyonları sürdürme isteğini azaltabilir.
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Ham petrolde yükseliş görülüyor
Dünü yüzde 2.63 düşüşle sonlandıran Ham Petrol sözleşmesinde, işlem hacmi 549 bin kontrat ile %6 arttı. Fiyatlar bugün
ise tepki alımlarıyla yüzde 0.58 artış göstererek 64.14 seviyesinde bulunuyor.

PSAR ve Bollinger Bandı analizine göre 240 dakikalık grafikteki son kapanış ayıların lehinde gerçekleşti. Başka bir ifadeyle,
orta bandın (65.31) altında kalındığı müddetçe aşağı yönlü beklentiler sürebilir. İlk etapta 63.70 ve 62.70 destek, 66.93 ve
67.93 direnç olarak takip edilebilir. Günlük kapanışlarda da benzer bir durum mevcut. Bu periyotta 64.34 pivot, 62.47
destek ve 66.22 direnci takip edilebilir. Bununla birlikte para akışı endeksi 240 dakikalık grafikte aşırı satım bölgesinde
bulunduğundan, kısa pozisyonlara yönelik ilgi azalma eğilimi gösterebilir. Buna karşın 66.46 zirvesi ile belirginleşen negatif
uyumsuzluk (RSI) ayılara moral verebilir.
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Buğday yükselişine ara verdi
Vadeli Buğday (ZWAH8) Salı gününü yüzde 0.88 kazançla 458.00 seviyesinden tamamladı. İşlem hacmi ise yüzde 7
artarak 95 bin adet oldu. Kontrat, beş günlük risk iştahının ardından bugün saat 10:54 itibarıyla %0.44 ekside ve 456.50
düzeyinden işlem görüyor.

Yükselen trend etkisiyle ilerleyen 60 dakikalık grafikte, bar kapanışlarının 20'lik hareketli ortalamaya göre konumu piyasa
algısına yön verebilir. İndikatörün geçtiği 455.49 seviyesinin üstündeki oluşumlarda trend kuvvetini koruyacaktır. Emtia,
460.75 orta noktasına sahip aktif fiyat kanalı dahilinde 456.00 destek ve 465.50 direncini göz önünde bulundurarak
hareket edebilir. Bu alanın ötesinde hareketlenmeler görülürse aşağıda 451.00 veya yukarıda 470.50 seviyeleri
konuşulabilir. Bununla beraber MFI endeksinin D1 grafikte 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.

