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Euro düşüşe ara verdi
Euro (EU6H8) haftanın ilk gününü %0.65 kayıpla 1.2398 seviyesinden sonlandırdı. İşlem hacmi ise %4 azalarak 278 bin
oldu. Sözleşme bugün saat 10:10 itibarıyla %0.17 artıda ve 1.2418 düzeyinden işlem görüyor.

PSAR ve Bollinger Bandı analizine göre 240 dakikalık grafikteki son kapanış olumsuz bir görüntü çizdi. Diğer bir deyişle,
orta bandın (1.2478) altında kalındığı müddetçe aşağı yönlü beklentiler sürebilir. İlk etapta 1.2389 ve 1.2334 destek,
1.2566 ve 1.2621 direnç olarak takip edilebilir. Öte yandan günlük grafikte durum farklı ve önceki kapanış olumlu bölgede
kaldı. Bu periyotta 1.2388 pivot, 1.2213 destek ve 1.2564 direnci takip edilebilir. 1.2375 üzerinde kalındıkça yükselişin
sürme ihtimali var. 1.2375 altında ise 1.22 seviyesine uzanacak sert satışlar görülebilir.
Ülke faizlerine göz atarsak, Almanya 10 yıllıkları son bir aylık süreçte 30 baz puan artışla %0.66 düzeyindeyken, ABD 10
yıllıkları ise 24 baz puan artışla %2.73 seviyesinde. CME Group'un yayınladığı FedWatch verileri, ABD Merkez Bankası'nın
Mart ayındaki toplantıda federal fon hedef oranını 25 baz puan artırma olasılığını %69.0 olarak öngörüyor. Bu oran önceki
gün %76.0 düzeyindeydi.
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İngiliz Sterlini destek seviyesinde
Pazartesi gününü %1.17 düşüşle kapatan Mart vadeli Sterlin/dolar sözleşmesinde, işlem hacmi 139 bin kontrat ile %15
arttı. Fiyatlar bugün ise tepki alımlarıyla yüzde 0.26 yükselerek, saat 10:10 itibarıyla 1.4000 yakınlarında bulunuyor.

200 periyotluk hareketli ortalamanın üstünde ilerleyen fiyat akışı boğaların gücünü yansıtıyor. Seyrin devamında
kapanışların 1.3790 seviyesine nazaran konumu piyasa algısına yönelik fikir verebilecektir. Parite bunun yanı sıra, çizilen
kanalın geçtiği 1.3961 - 1.4216 - 1.4470 bantları içinde hareket etmek isteyebilir. Bu alanın ötesinde bir fiyat hareketi
görülürse aşağıda 1.3706 veya yukarıda 1.4725 hedeflenecektir. Bunun yanı sıra para akışı endeksi günlük grafikte aşırı
alım bölgesinin hemen yakınında bulunmaktadır.
Ülke faizlerine göz atarsak, İngiltere 10 yıllıkları son bir aylık süreçte 31 baz puan yükselişle %1.56 düzeyindeyken, ABD
10 yıllıkları ise 24 baz puan artışla %2.73 seviyesinde.
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Ham petrolde satışlar hızlandı
Vadeli Ham Petrol (CLEH8) Pazartesi gününü %2.21 kayıpla 63.58 seviyesinden kapattı. İşlem hacmiyse yüzde 27 artarak
646 bin adet oldu. Kontrat bugün hafif artıda ve 63.61 düzeyinden işlem görüyor.

4 saatlik grafikteki Bollinger Bandının alt çizgisini kıran son bar kapanışı, aşağı yönlü beklentileri güçlendirdi. 64.98'den
geçen orta çizginin altında kalındığı sürece ayıların hakimiyetiyle birlikte 63.34 ve 62.32 seviyeleri hedeflenebilir. Aksi
durumda ise 66.63 ve 67.64 gündeme gelebilir. Bu görünümü pekiştiren günlük grafikte 64.62 pivot, 62.71 destek ve
66.53 direnç işlevi görebilir. Bununla beraber volatilitenin yakın tarihte önemli derecede artması ile dar bantlara yönelik
işlem stratejileri etkisini yitirmektedir.
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Buğday 5 gündür düşüyor
Buğday (ZWAH8) haftanın ilk gününü %0.28 kayıpla 442.00 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi ise %68 artarak 67 bin
oldu. Kontrat, dört günlük satış baskısının ardından bugün de %0.62 ekside ve 439.00 düzeyinden işlem görüyor.

Grafiği teknik açıdan incelersek, 446.00 seviyesi 4 saatlik Bollinger Bantları baz alındığında pivot işlevi kazandı. Önceki
kapanış satıcılı tarafta gerçekleşirken, Parabolic SAR'ın da onayladığı bu görünümün devamı halinde 438.00 ve daha
aşağıda 433.00 test edilebilir. Karşıt durumdaysa risk iştahının artmasıyla 454.25 ve 459.25 hedefli işlemler denenebilir.
Öte yandan günlük grafikte durum farklı ve önceki kapanış olumlu bölgede kaldı. Burada 433.75 pivot, 408.50 destek ve
459.00 direnç noktaları değerlendirilebilir.

YURT DIŞI VADELİ PİYASALAR GÜNLÜK BÜLTENİ – 6 Şubat 2018
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.

