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Euroda yükseliş devam ediyor
Mart 2018 vadeli Euro/dolar Pazartesi günü %0.15 değer kazanırken, işlem hacmi önceki güne kıyasla %20 yükselerek
195 bin kontrat olarak kaydedildi. Parite gün içinde sakin bir şekilde 1.2349 düzeyinde gözlemleniyor.

MACD göstergesinin 4 saatlik grafikteki değeri, iki günden uzun süredir pozitif. Ayrıca son kapanışını Parabolic SAR ve
Bollinger Bandının olumlu bölgesi içinde yapan mum çubukları 1.2314 üstünde tutundukça 1.2391'i ve daha yukarıda
1.2438'i gündeme getirebilir. Tersi durumda ise parite 1.2237 ve 1.2190 seviyelerine doğru düzeltme yapabilir. Öte
yandan olumsuz bölgedeki bir kapanışa sahip günlük grafikte 1.2353 pivot, 1.2199 destek ve 1.2506 direnç işlevi görebilir.
Bununla beraber 240 dakikalık grafikte aşırı alım bölgesinde bulunan para akışı endeksi, yukarı yönlü hareketlerde
kalıcılığın sorgulanmasına sebebiyet verebilir. Volatiliteyi tespit eden ATR osilatörü gün içinde son yedi haftanın en
düşüğüne indi ve bu durum yeni dalgalanmaların işaretini verebilir.
Faiz cephesine bakarsak, Almanya 10 yıllıkları son otuz günde 4 baz puan düşüşle %0.64 düzeyindeyken, ABD 10 yıllıkları
ise 8 baz puan artışla %2.88 seviyesinde. Böylece Amerikan Doları, Euro karşısında daha avantajlı hale gelmiş gözüküyor.
CME Group'un yayınladığı FedWatch verileri, ABD Merkez Bankası'nın bu ayki toplantıda federal fon hedef oranını 25 baz
puan artırma olasılığını %88.0 olarak öngörüyor.
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Altın Bollinger Bandına tutunuyor
Nisan 2018 vadeli Altın Pazartesi günü yüzde 0.18 geri çekilirken, işlem hacmi önceki güne kıyasla yüzde 3 yükselerek 192
bin kontrat oldu. Fiyatlar gün içinde ufak değişimle 1322.3 seviyesinde seyrediyor.

4 saatlik grafikteki Bollinger orta-üst bantları arasında gerçekleşen son bar kapanışı, yukarı yönlü beklentileri canlı
tutmakta. Dolayısıyla 1321.6'dan geçen çizginin yukarısında kalıcılık sağlandığı sürece 1330.5 ve 1336.0 kademeleri
değerlendirilebilir. Geri dönüşlerde ise 1312.8 ve 1307.3 gündeme gelebilir. Öte yandan önceki kapanışın olumsuz bölgede
kaldığı günlük grafikte 1332.7 pivot, 1307.8 destek ve 1357.6 direnç işlevi görebilir. Bunun yanı sıra MFI endeksi aşırı
satım bölgesinin hemen yakınında bulunmaktadır. Volatiliteyi ölçen ATR bugün son sekiz haftanın en düşüğüne indi ve bu
durum yeni dalgalanmaların işaretini verebilir.
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Ham Petrol yukarı yönlü hareketini sürdürüyor
Ham Petrol (CLEJ8) önceki günü %1.69 kazançla 62.61 seviyesinden kapattı. İşlem hacmiyse yüzde 40 artarak 500 bin
adet oldu. Sözleşme bugün saat 10:15 itibarıyla %0.19 artıda ve 62.73 seviyesinden işlem görüyor.

Grafiği teknik açıdan yorumlarsak, 61.51 seviyesi 240 dakikalık Bollinger Bantlarının içinde pivot konumuna geldi. Önceki
kapanış alıcılı tarafta gerçekleşirken, Parabolic SAR'ın da onayladığı bu görünümün devamı halinde 62.93 ve daha
yukarıda 63.80 test edilebilir. Karşıt durumdaysa satış baskısının artmasıyla 60.09 ve 59.21 hedefli işlemler denenebilir.
Günlük kapanışlarda da benzer bir durum mevcut. Bu periyotta 61.93 pivot, 59.66 destek ve 64.20 direnç noktaları
izlenebilir. Ayrıca 78.8 civarında dolaşan gerçek hacme dayalı para akışı endeksinin (H4) 80 seviyesini aşarak aşırı alıma
girip girmeyeceği takip edilebilir.
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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.

