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Şubat Vadeli Endeks Kontrat

Şubat Vadeli Dolar Kontratı
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Amerikan piyasaları dün açılıştan itibaren yükselerek başladığı seansı son iki yılın en
yüksek seviyelerinde kapadılar. DJI endeksi, 11782,23 en yüksek fiyatını gördüğü seansı
11755,44 fiyatından kapadı. Yükseliş 83,60 puan veya %0,7 oldu. Endekse dâhil
hisselerden 24 tanesi yükselirken, 5 tanesi düştü, bir tanesi değişmedi. DJI, endeksi dünkü
kapanışı ile son iki yıllık en yüksekten kapanış rekorunu yenilemiş oldu. SP500 endeksi,
1286,87 gördüğü seansı, %0,9 kazançla 1285,96 fiyatından kapadı. Nasdaq endeksi ise
günü %0,8 kazançla 2737,33 puandan kapadı. Amerikan piyasalarındaki pozitif momentum
devam ediyor, DJI endeksinde 12000, SP500 endeksinde 1300 hedefte olabilir. DJI
endeksinde dirençler 12000-12500; destekler 11700-11573-11450. SP500 endeksinde
dirençler 1300-1325; destekler 1270-1260-1240.
VOB Şubat Endeks 30 kontratı dünkü seansı 8445-8310 seviyeleri arasında geçirdi,
kapanış 8387. Cuma günü başlayan satış baskısı dün devam etmesine rağmen, seans
sonuna doğru gelen alımlarla 3 günlük düşüş serisi sonlanmış oldu. 8350 destek/direnç
olarak sürekli değişiyor. Alıcı/satıcıların gücünün bu bölgede dengeye gelmiş olması
8350nin önemini arttırıyor Destekler 8350-8300-8200, dirençler 8450-8500. DJI vadeli
kontratları hafif ekside, EURO 1,3100 civarında işlem görüyor. Kontratın kapanışa göre
200-250 puan yükselişle açılmasını bekliyoruz.

Salim KASAP

USDTRY, yurtdışında yaşanan pozitif gelişmelere borsadan daha iyi tepki veriyor.
Geçtiğimiz Cuma görülen 1,5940 seviyesine göre TL dolara karşı %2 civarında değerlenmiş
durumda, aynı dönemde borsa ise %2,5 civarında değer kaybetti. TRY dünkü seansta
1,5783-1,5589 arasında işlem gördü, kapanış düşüğe en yakın seviyeden 1,5611den
gerçekleşti. Sabah saatlerinde işlemler 1,5620lerden geçiyor. Dolar TL 1,5670, geçildiğinde
yükselişin hızlandığı önemli noktaydı, altına düştüğümüze göre önemli direnç olarak
düşünülmeli. TL’deki güçlenmenin devam etmesi için 1,5670lerin altında günlük kapanışların
devam etmesi gerekiyor. Olumlu trend devam ederse öncelikle 1,5500, daha sonra 1,5375
hedefe gelebilir. ;Destekler 1,5575-1,5500-1,5375; dirençler 1,5670-1,5770-1,5840.
Dün, USDTRY, 1,5670 seviyesi dolar kontratında uzun pozisyon taşıyanlar için stop loss
olarak düşünülmeli demiştik. 1,5670 kırılması ile 1,5595lere kadar düşüş yaşandı, bugün için
direnç olmasını bekleyebiliriz. 1,5670 altında saatlik kapanışlar 1,5500 fiyatını hedefe
getirebilir. 1,5670 altındaki spot, dolar kontratını negatif etkilemeye devam eder. Dolar
kontratında destek 1,5520-1,5375-1,5300 . Dirençler 1,5800-1,6000.
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