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Euro destek noktasından yükseliyor
Vadeli Euro (EU6H8) önceki günü yüzde 0.11 kazançla 1.2411 seviyesinden kapattı. İşlem hacmiyse yüzde 29 artarak 360
bin oldu. Kontrat bugün hafif artıda ve 1.2420 düzeyinden işlem görüyor.

240 dakikalık grafikteki Bollinger orta-alt bantları arasında meydana gelen son bar kapanışı satıcıları cesaretlendiriyor.
Dolayısıyla 1.2449'dan geçen çizginin altında kalındığı sürece 1.2361 ve 1.2306 düzeyleri değerlendirilebilir. Yukarı
dönüşlerde ise 1.2538 ve 1.2592 gündeme gelebilir. Öte yandan önceki kapanışın olumlu bölgede kaldığı günlük grafikte
1.2393 pivot, 1.2221 destek ve 1.2566 direnç işlevi görebilir.
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İngiliz Sterlini kazançlarını artırıyor
Vadeli İngiliz Sterlini (BP6H8) önceki günü sınırlı kazançla 1.3977 seviyesinden kapattı. İşlem hacmiyse yüzde 27 artarak
177 bin adet oldu. Kontrat bugün saat 10:31 itibarıyla %0.14 artıda ve 1.3996 düzeyinden işlem görüyor.

Yaklaşık elli beş gündür 200 periyotluk hareketli ortalamanın üstünde gerçekleşen 240 dakikalık kapanışlar, orta vadeli
yükseliş potansiyeline olan güvenin korunduğunu belirtiyor. İndikatörün yer aldığı 1.3806 seviyesi piyasa açısından önem
taşıyacaktır. Aynı zamanda 1.3870'i destek, 1.4552'yi direnç ve 1.4211'i orta nokta haline getiren kanal takip edilebilir. Bu
alanın ötesinde bir fiyat hareketi başlarsa, aşağıda 1.3530 veya yukarıda 1.4893 seviyeleri konuşulabilir. Şu an 24.1
yakınlarında dolaşan hacim bazlı MFI endeksinin aşırı satım bölgesine girme ihtimali takip edilmeli.
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Ham Petrol toparlanmaya çalışıyor
Vadeli Ham Petrol (CLEH8) önceki günü %0.42 kazançla 63.86 seviyesinden kapattı. İşlem hacmiyse %6 azalarak 611 bin
adet oldu. Kontrat bugün saat 10:31 itibarıyla hafif ekside ve 63.82 düzeyinden işlem görüyor.

Grafiği teknik açıdan yorumlarsak, 64.43 seviyesi 4 saatlik Bollinger Bantları baz alındığında pivot konumuna geldi. Bir
önceki kapanış satıcılı tarafta gerçekleşirken, PSAR göstergesinin de doğruladığı bu görünümün devamı halinde 62.80 ve
daha aşağıda 61.79 test edilebilir. Karşıt durumdaysa alıcıların cesaretlenmesiyle 66.07 ve 67.08 hedefli işlemler
denenebilir. Günlük kapanışlarda da benzer bir durum mevcut. Bu periyotta 64.59 pivot, 62.67 destek ve 66.50 direnç
noktaları izlenebilir.
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Buğdayda yukarı yönlü eğilim devam ediyor
Mart 2018 vadeli Buğday Salı günü yüzde 1.07 değer kazanırken, işlem hacmi 53 bin kontrat ile yüzde 21 azaldı. Fiyatlar
bugün yüzde 0.11 primlenerek 449.25 seviyesinde gözlemleniyor.

Önceki kapanışı Parabolic SAR ve Bollinger Bandının olumlu bölgesi içinde yapan 240 dakikalık mum çubukları 445.25
üstünde tutundukça 452.50'yi ve daha yukarıda 457.00'ı hedefleyebilir. Tersi durumda ise 438.00 ve 433.50 seviyelerine
doğru düzeltmeler görülebilir. Benzer yapıya sahip günlük grafikte 435.00 pivot, 408.25 destek ve 461.50 direnç işlevi
görebilir.
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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.

