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Euroda temkinli duruş sürüyor
CME Euro/dolar kontratı bir önceki işlem gününde artan hacimle birlikte sınırlı ölçüde değer kaybetti. Sözleşme fiyatı
bugün hafif kazançla 1.2299 seviyesinde seyrediyor.

Kısa vadede alçalan trend algısı ağır basıyor. 240 dakikalık grafikteki bar kapanışları, 20 periyotluk hareketli ortalamaya
denk gelen 1.2345 seviyesi altında kalmaya devam ettikçe ayılar piyasayı yönlendirmeyi sürdürebilir. Parite, 1.2252 orta
noktasına sahip aktif fiyat kanalı dahilinde 1.2186 destek ve 1.2318 direncini hesaba katarak hareket edebilir. Bu alanın
ötesinde hareketlenmeler başlarsa, aşağıda 1.2120 veya yukarıda 1.2384 hedeflenecektir.
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İngiliz Sterlini yukarı yönlü hareketini sürdürüyor
Sterlin/dolar Perşembe günü %0.40 yükselirken, işlem hacmi önceki güne oranla %91 artarak 245 bin kontrat oldu.
Fiyatlar gün içinde olumlu havanın devam etmesiyle yüzde 0.29 primlenerek 1.3993 yakınlarında bulunuyor.

200 periyotluk hareketli ortalamanın (H4) üstündeki fiyat akışı boğaların gücünü yansıtıyor. Seyrin devamında kapanışların
1.3836 seviyesine nazaran konumu piyasa algısına yönelik fikir verebilecektir. Baz senaryoda 1.3869'u destek, 1.4434'ü
direnç ve 1.4152'yi orta nokta haline getiren kanal takip edilebilir. Kanalın dışına çıkıldığı senaryolardaysa aşağıda 1.3586
ve yukarıda 1.4717 seviyelerine doğru hamleler beklenebilir.
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Altın kazançlarını geri verdi
Nisan 2018 vadeli Ons/dolar dün %0.21 artış gösterirken, işlem hacmi 340 bin kontrat ile yüzde 3 arttı. Değerli metal
bugün %0.31 düşüş göstererek 1320.0 yakınlarında seyrediyor.

Teknik göstergelerden MACD'nin 4 saatlik grafikteki değeri, dört günden uzun süredir negatif. Ayrıca son kapanışını
Bollinger Bandının olumsuz bölgesi içinde yapan mum çubukları 1326.3 altındaki pozisyonunu korudukça 1305.8'i ve daha
aşağıda 1293.2'yi gündeme getirebilir. Tersi durumda ise değerli metal 1346.7 ve 1359.3 seviyelerine doğru
hareketlenmek isteyebilir. Benzer yapıya sahip günlük grafikte 1340.3 pivot, 1318.1 destek ve 1362.5 direnç işlevi
görebilir.
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Ham Petrol kayıplarını sürdürüyor
Ham Petrol (CLEH8) Perşembe gününü %1.91 kayıpla 60.50 seviyesinden sonlandırdı. İşlem hacmi ise yüzde 13 azalarak
655 bin adet oldu. Kontrat bugün hafif ekside ve 60.48 seviyesinden işlem görüyor.

Alçalan trendin etkisinde ilerleyen 240 dakikalık grafikte, kapanışların 20 periyotluk hareketli ortalamaya göre konumu
piyasa algısına yön verebilir. Göstergenin yer aldığı 62.34 seviyesinin altındaki oluşumlarda trend kuvvetli kalmayı
sürdürecektir. Tepeler ve diplerin meydana getirdiği kanal ile 59.53 destek, 62.03 direnç ve 60.78 orta nokta haline
gelebilir. Bu alanın ötesinde hareketlenmeler görülürse aşağıda 58.28 veya yukarıda 63.28 hedeflenecektir. Şu an 20.1
civarında ölçülen hacim bazlı para akışı endeksinin 20 seviyesini kırarak aşırı satım bölgesine girme ihtimalini takip etmek
de fayda sağlayabilir.
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Buğday alımlara rağmen aşağı yönlü hareketini sürdürüyor
Dünü %1.14 geri çekilmeyle kapatan Buğday sözleşmesinde, işlem hacmi 80 bin kontrat ile %12 azaldı. Emtia gün içinde
456.00 seviyesini test ettikten sonra yönünü tekrar aşağı çevirerek 452.75 düzeyine doğru düşüş gösterdi.

240 dakikalık grafikteki Bollinger orta-üst bantları arasında meydana gelen son bar kapanışı, yukarı yönlü beklentileri
yansıtmakta. Dolayısıyla 450.00'dan geçen çizginin yukarısında kalındığı sürece 464.25 ve 473.00 düzeyleri
değerlendirilebilir. Geri dönüşlerde ise 436.00 ve 427.25 gündeme gelebilir. Benzer görünüme sahip günlük grafikte
439.00 pivot, 410.50 destek ve 467.50 direnç işlevi görebilir. Bununla beraber para akışı endeksi 4 saatlik grafikte aşırı
alım bölgesine yakın durmaktadır. Ayrıca RSI son zirveye eşlik edemedi ve negatif uyumsuzluk gözlemlendi. 464.50 yukarı
geçilmedikçe kaygılar artabilir.
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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.

