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Euroda spekülatif eğilim boğalardan yana
Cuma'yı %0.41 artışla kapatan Mart vadeli Euro/dolar sözleşmesinde, işlem hacmi önceki güne kıyasla %39 azalarak 163
bin kontrat olarak kaydedildi. Parite bugün yüzde 0.19 düşüş göstererek 1.2304 civarında gözlemleniyor.

Parabolic SAR ve Bollinger Bandı analizine göre 4 saatlik grafikteki son kapanış olumlu bir görüntü sergiledi. Başka bir
ifadeyle, orta bandın (1.2275) üstünde kalındığı müddetçe yukarı yönlü hamleler görülebilir. İlk etapta 1.2385 ve 1.2453
direnç, 1.2165 ve 1.2097 destek olarak takip edilebilir. Öte yandan günlük grafikte durum farklı ve önceki kapanış
olumsuz bölgede kaldı. Bu periyotta 1.2350 pivot, 1.2194 destek ve 1.2505 direnci takip edilebilir.
Tahvil faizleri son bir ayda Amerikan Doları lehinde ayrıştı. Almanya 10 yıllıkları 8 baz puan azalışla %0.62 düzeyindeyken,
ABD 10 yıllıkları ise 12 baz puan yükselişle %2.82 seviyesinde. FOMC para politikasına yönelik öngörülerde bulunan CME
FedWatch, şu an 1.25-1.50 seviyesinde bulunan hedef faiz oranının bu ay 25 baz puan artırılması olasılığını %83.0
düzeyinde hesaplıyor.
Haftalık yayınlanan CFTC Yatırımcı Taahhüt raporuna göre Eurodaki pozitif piyasa eğilimi kuvvetlendi. Spekülatif uzun
pozisyonlar 9,014 kontrat artarken kısa pozisyonlar ise 2,837 kontrat azaldı. Net pozisyon miktarı 137,977 uzun kontrat
oldu.
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Altın yukarı yönlü hareketini sürdürüyor
Vadeli Ons/dolar (GCEJ8) geçtiğimiz haftanın son gününü yüzde 0.42 kazançla 1323.7 seviyesinden sonlandırdı. İşlem
hacmi ise yüzde 50 azalarak 185 bin adet oldu. Kontrat bugün saat 10:05 itibarıyla yüzde 0.24 artıda ve 1327.4
seviyesinden işlem görüyor.

Teknik göstergelerden MACD'nin 4 saatlik grafikteki değeri, dokuz günden uzun süredir negatif seyretti. 1319.8 seviyesi
ise Bollinger Bantları baz alındığında pivot konumuna geldi. Bir önceki kapanış alıcılı tarafta gerçekleşirken, Parabolic
SAR'ın da desteklediği bu görünümün devamı halinde 1330.0 ve daha yukarıda 1336.3 test edilebilir. Karşıt durumdaysa
satıcıların cesaretlenmesiyle 1309.6 ve 1303.3 hedefli işlemler denenebilir. Öte yandan günlük grafikte durum farklı ve
önceki kapanış olumsuz bölgede kaldı. Burada 1333.1 pivot, 1308.7 destek ve 1357.5 direnç noktaları izlenebilir.
Altında haftalık spekülatif net pozisyon değişimi satış yönünde gerçekleşti. COT raporuna göre, uzun pozisyonlar 5,224
kontrat azalırken kısa pozisyonlar ise 6,980 kontrat arttı. Bu değişime rağmen spekülatif yatırımcılar hâlâ 178,718 kontrat
net uzun pozisyondalar.
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Ham Petrol: Spekülatif yatırımcıların yükseliş beklentileri artıyor
Nisan 2018 vadeli Ham Petrol Cuma günü %0.34 yükselirken, işlem hacmi önceki güne göre yüzde 49 gerileyerek 357 bin
kontrat olarak gerçekleşti. Fiyatlar gün içinde ise kar satışlarıyla birlikte yüzde 0.23 azalarak 61.43 civarında seyrediyor.

4 saatlik grafiği teknik açıdan yorumlarsak; MACD bir süredir negatif sinyaller üretiyor ancak gösterge pozitife geçmek
üzere. Son kapanışını Parabolic SAR ve Bollinger Bandının olumlu bölgesi içinde yapan mum çubukları 61.30 üstünde
tutundukça 62.19'u ve daha yukarıda 62.74'ü hedefleyebilir. Tersi durumda ise 60.41 ve 59.87 seviyelerine doğru satış
baskısı oluşabilir. Öte yandan olumsuz bölgedeki bir kapanışa sahip günlük grafikte 61.70 pivot, 59.23 destek ve 64.18
direnç işlevi görebilir.
Ham petrolde haftalık spekülatif net pozisyon değişimi alış yönünde gerçekleşti. COT raporuna göre, uzun pozisyonlar
19,297 ve kısa pozisyonlar 4,559 kontrat artış gösterdi. Bu değişimle birlikte net pozisyon miktarı 704,104 uzun kontrata
ulaştı.
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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.

