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Euroda yukarı yönlü eğilim sürüyor
Vadeli Euro/dolar (EU6H8) önceki günü yüzde 0.39 kazançla 1.2327 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi ise yüzde 39
azalarak 166 bin oldu. Kontrat bugün saat 10:11 itibarıyla yüzde 0.16 artıda ve 1.2346 seviyesinden işlem görüyor.

Teknik göstergelerden MACD'nin 240 dakikalık grafikteki değeri, beş günü aşkın süredir negatif. Lakin önceki kapanışı
PSAR ve Bollinger Bandının olumlu bölgesi içinde yapan barlar 1.2295 üstünde tutundukça 1.2338'i ve daha yukarıda
1.2364'ü hedefleyebilir. Alternatif senaryoda ise parite 1.2252 ve 1.2226 düzeylerine doğru geri çekilebilir. Öte yandan
olumsuz bölgedeki bir kapanışa sahip günlük grafikte 1.2395 pivot, 1.2238 destek ve 1.2552 direnç işlevi görebilir. Piyasa
oynaklığını ölçen ATR osilatörü gün içinde son iki haftanın en düşüğüne indi ve bu durum yeni dalgalanmaların işaretini
verebilir.
10 yıllık tahvil faizleri incelendiğinde, son otuz gündeki değişimler USD'den yana gözüküyor. Almanya tahvilleri 18 baz
puan yükselişle %0.74 ve ABD tahvilleri ise 30 baz puan yükselişle %2.85 seviyelerinde bulunmakta. CME Group'un
yayınladığı FedWatch verileri, ABD Merkez Bankası'nın Mart ayındaki toplantıda federal fon hedef oranını 25 baz puan
artırma olasılığını %77.0 olarak öngörüyor. Bu oran bir hafta önce %70.0 düzeyindeydi.

YURT DIŞI VADELİ PİYASALAR GÜNLÜK BÜLTENİ – 13 Şubat 2018

İngiliz Sterlininde yükseliş devam ediyor
Pazartesi'yi %0.17 yükselişle sonlandıran Sterlin/dolar sözleşmesinde, işlem hacmi 101 bin kontrat ile %49 azaldı. Parite
gün içinde sakin görünümle 1.3868 düzeyinde gözlemleniyor.

240 dakikalık grafiği teknik açıdan yorumlarsak; MACD'nin altı gündür negatif sinyaller üretiyor olması yatırımcılar için
önem arz ediyor. Aynı zamanda Bollinger orta-alt bantları arasında gerçekleşen son bar kapanışı, aşağı yönlü beklentileri
canlı tutmakta. Dolayısıyla 1.3887'den geçen çizginin altında kalıcılık sağlandığı sürece 1.3773 ve 1.3704 seviyeleri
hedeflenebilir. Yukarı dönüşlerde ise 1.4000 ve 1.4070 gündeme gelebilir. Benzer görünüme sahip günlük grafikte 1.4055
pivot, 1.3771 destek ve 1.4338 direnç işlevi görebilir. Bununla birlikte gözlemlenen pozitif uyumsuzluk, düşüş yanlıları için
endişe kaynağı olabilir.
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Altında yukarı yönlü eğilim sürüyor
Ons/dolar (GCEJ8) önceki günü %0.47 kazançla 1324.8 seviyesinden kapattı. İşlem hacmiyse %33 azalarak 197 bin adet
oldu. Kontrat bugün %0.25 artıda ve 1328.0 düzeyinden işlem görüyor.

MACD göstergesinin H4 grafikteki değeri, yedi günden uzun süredir negatif. Ancak Bollinger orta-üst bantları arasında
meydana gelen son bar kapanışı, yukarı yönlü beklentileri yansıtmakta. Dolayısıyla 1320.9'dan geçen çizginin yukarısında
kalıcılık sağlandığı sürece 1329.6 ve 1335.0 düzeyleri hedeflenebilir. Geri dönüşlerde ise 1312.1 ve 1306.7 gündeme
gelebilir. Öte yandan önceki kapanışın olumsuz bölgede kaldığı günlük grafikte 1338.4 pivot, 1312.8 destek ve 1363.9
direnç işlevi görebilir.
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Ham petrolde yükseliş ivme kazanıyor
Ham Petrol Pazartesi %0.27 değer kazanırken, işlem hacmi 546 bin kontrat ile %25 azaldı. Fiyatlar bugün iyimserliğin
sürmesiyle %0.29 artış göstererek, saat 10:11 itibarıyla 59.69 yakınlarında gözlemleniyor.

20 periyotluk hareketli ortalamanın (H4) altındaki fiyat akışı ayıların kuvvetini vurguluyor. Seyrin devamında kapanışların
60.12 seviyesine nazaran duruşu gidişata yönelik fikir verebilecektir. Tepeler ve diplerin meydana getirdiği kanal ile 56.34
destek, 59.97 direnç ve 58.15 orta nokta işlevi görebilir. Kanal dışındaysa ilk aşamada 54.53 ve 61.78 seviyeleri anlam
kazanacaktır. Bununla birlikte MFI endeksi günlük grafikte aşırı satım bölgesine yakın durmaktadır.
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Buğday konsolide oluyor
Vadeli Buğday (ZWAH8) haftanın ilk gününü %2.71 kazançla 464.25 seviyesinden sonlandırdı. İşlem hacmiyse %47
artarak 86 bin adet oldu. Sözleşme bugün saat 10:11 itibarıyla %0.48 ekside ve 462.50 düzeyinden işlem görüyor.

MACD göstergesinin H4 grafikteki değeri, üç günden uzun süredir pozitif. Bollinger Bandı analizine göreyse son kapanış
üst çizginin yukarısında gerçekleşti ve boğaların gücünü ortaya koydu. Orta bandın geçtiği 457.00 üstünde kapanışlar
devam ettiği müddetçe olumlu algı sürebilir. 466.00 ve 471.75 direnç, 447.75 ve 442.25 destek olarak takip edilebilir.
Ayrıca günlük bazda önceki kapanış da bunu destekliyor. Burada 443.25 pivot, 415.25 destek ve 471.25 direnç seviyeleri
izlenebilir.
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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.

