Gün içi bülten

GER30 (DAX)
31 Ağustos 2016 Çarşamba

•

15 Ağustos tarihinde 10810 seviyelerini gördükten
sonra gevşeyen endeks 9 Ağustos tarihinde kırdığı
aşağı yönlü trendin üzerinde seyrini sürdürüyor.

•

Pazartesi günü 10438 seviyesine kadar geriledikten
sonra toparlanarak geçen haftanın zirvesi olan
10658’i de aşan endeks için geçen hafta test
edilmesine

rağmen

kırılmayan

10375

seviyesi

destek olarak önemini koruyor.

•

Bu seviyenin kırılacak olması sonrasında 50 ve 200
günlük ortalamalarının geçtiği 10160/10050 bandına
doğru satış baskısı artabilir.

•

Olası yukarı yönlü düzeltmelerde ise 15 Ağustos
zirvesini

oluşturan

10806

seviyesi

direnç

oluşturacaktır.
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Gün içi bülten

SPX500 (S&P500)
31 Ağustos 2016 Çarşamba

•

Ağustos ayında iki defa 2194 seviyesini test ettikten
sonra gevşeyen endeks FED Başkanı Yellen’in
Cuma günü bu yıl faiz artışına gidebileceklerine
yönelik söylemleri sonrasında 2158 seviyesine kadar
geriledi.

•

Teknik olarak son bir aydır dikkat çeken yukarı trend
hareketinin 2170 seviyesinden geçmesi ve yeni
haftayla birlikte bu seviyenin üzerinde günlük
kapanışların gelmesi kısa vadede toparlanmaları
destekliyor.

•

Büyük resimde sıkışmanın devam ettiği endeks için
yukarı yönlü hareketlerde Cuma gününün zirvesi
olan 2188 seviyesi 15 ve 23 Ağustos tarihlerinde
görülen

2194

öncesindeki

direnç

noktasını

oluşturuyor.
•

Olası

aşağı

yönlü

hareketlerin

devam

etmesi

durumunda ise 50 günlük ortalaması ile 24 Haziran
zirvesinin oluşturduğu 2147/27 bölgesi test edilebilir.
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Gün içi bülten

USOil (Ham Petrol)
31 Ağustos 2016 Çarşamba

•

Aşağı yönlü eğilimin sürdüğü ABD Ham Petrolü, kısa
vadede gözlemlenen üçgen formasyonunun alt
bandı ile 50 günlük ortalamasının oluşturduğu
45.70/34 bandında destek buluyor.

•

Teknik

olarak

seyrederek

göstergeler

yükselişlerin

aşırı

satıma

gelebileceğine

yakın
işaret

ederken, kısa vadeli üçgen formasyonunun (kırmızı)
üst bandı olan 48.60 seviyesi direnç oluşturacaktır.
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Gün içi bülten

UKOil (Brent Petrol)
31 Ağustos 2016 Çarşamba

•

Cuma günkü Aramco haberlerinden etkilenerek
50.73 seviyesine kadar yükselen Brent Petrol,
devamında

haberin

doğru

olmadığını

ortaya

çıkmasından sonra gevşemeye başladı.

•

Teknik olarak uzun vadeli trend hareketinin de altına
gerileyen Brent Petrol için göstergeler aşırı satım
bölgesinde yer alıyor.

•

Geri çekilmelerin devamı durumunda 29 Nisan

zirvesi olan 48.27 50 günlük ortalamasını oluşturan
47.25 öncesindeki destek noktasını oluşturacaktır.

•

Yukarı yönlü hareketlerde Haziran ayından itibaren
görülen düşüş trendinin üst bandı olan 49.75
seviyesi direnç oluştururken, bu seviyenin aşılması
sonrasında 19 Ağustos zirvesi olan 51.20 test
edilebilir.
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