GÜNLÜK FOREX BÜLTEN

Fed Kobi’lere Kredi Programını Genişletti
Amerika Merkez Bankası Fed pandemi sebebiyle ekonomik
etkilerini hafifletmek amacıyla uygulamaya koyduğu küçük ve orta
ölçekli işletmelere yönelik kredi programında kredi opsiyonunu
genişletti. Fed minimum kredi ölçeğini 1 milyon dolardan 500 bin
dolara düşürdü. Açıklamada; işletmelerden gelen talepler
doğrultusunda, kredi opsiyonunun genişletilmesinin ve programan
kapsamında desteklenecek işletmelerin azami ölçeğinin
artırılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.
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EKONOMİK TAKVİM
Saat

Önem Olay

Beklenti

09:00 GBP

Ülke

**

Nationwide Konut Fiyat Endeksi (Aylık)(Nis)

-%0.3

Önceki

09:00 GBP

**

Nationwide Konut Fiyat Endeksi (Yıllık)(Nis)

%2.5

%3.0

11:30 GBP

***

İmalat Satın Alma Müd. Endeksi (PMI)(Nis)

32.8

47.8

16:45 USD

**

Üretim Satın Alma Müd. End. (PMI)(Nis)

36.9

48.5

17:00 USD

**

ISM İmalat İstihdamı (Nis)

37.0

43.8

17:00 USD

***

ISM İmalat Satın Alma Müd. End. (PMI)(Nis)

36.9

49.1

%0.8
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PARİTE

01.05.2020
ANALİZ

Direnç 1– 1.0988

EURUSD

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Nisan toplantısını gerçekleştirdi
Direnç 3– 1.1228 ve toplantı sonrasında beklentiler dahilinde faiz oranlarında
değişikliğe gitmedi. Böylelikle politika faizi %0’da; marjinal
faiz oranı %0.25 ve mevduat faizi ise -%0.50 oranında sabit
Destek 1– 1.0891
bırakıldı. Ek olarak açıklamada aylık 20 milyar euroluk varlık
Destek 2– 1.0821
alımlarının devam edeceği, gerektiği taktirde daha fazla tahvil
Destek 3– 1.0723 alımına hazır olunduğu belirtildi. Ardından ECB Başkanı
Lagarde mikrofon başına geçti. Lagarde; yeni bir uzun vadeli
pandemi finansman programına karar verdiklerini, bankanın
aldığı önlemlerin likidite koşularını destekleyeceğini belirtti.
Ek olarak Lagarde; bankaların daha fazla kredi vermeleri için
TLTRO şartlarını gevşettiklerini, pandemi alım programında
her türlü değişikliğe hazır olunduğunu sözlerine ekledi. ECB
kararı öncesi ise bölgeden gelen büyüme verisi izlendi. Buna
göre Euro bölgesi ekonomisi %3.8 daraldı ve mali desteğin
aciliyetinin sinyalini vermiş oldu. Gelen veriler ile birlikte
EURUSD paritesinde volatilite arttı. Haftanın son işlem
gününde EURUSD paritesini teknik olarak inceleyecek olursak
yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1.09882 – 1.11461
– 1.12285 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir.
Gevşemelerde ise sırasıyla 1.08915 – 1.08210 – 1.07233
seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.
Direnç 2– 1.1146
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DOLAR/TL

01.05.2020
ANALİZ

Direnç 1–7.0070
Direnç 2–7.0827

Destek 1–6.9277
Destek 2–6.8757
Destek 3-6.8030

USDTRY
TCMB Başkanı Uysal 2020 yılının ikinci enflasyon raporunu
dün açıkladı. Uysal; salgının küresel finans krizinden daha
derin ekonomik etkileri olduğunu belirtirken; IMF ile kaynak
yada swap girişiminin olmadığını açıkladı. Swap
görüşmelerinin daha fazla MB ile devam ettiğini belirten
Uysal; somut sonuçlar ortaya çıktıkça bunun paylaşılacağını
açıkladı. Diğer yandan Merkez Bankası’nın Nisan
toplantısının özeti yayımlandı. Özette; çekirdek enflasyon
göstergelerinin ılımlı seyrettiği, para politikasında temkinli
duruşun sürdürülmesi gerektiği, para ve maliye politikaları
arasında eş güdümün önem arz ettiğinin altı çizildi. Yaşanan
gelişmeler ile birlikte TL varlıkları üzerinde volatilite arttı.
Paritede uzun süredir 6.92 – 7.00 banda arasında
fiyatlamalar yaşanıyor ve hareketlenmeler yakından takip
ediliyor. Gün içerisinde yurtiçinden gelecek olan ekonomik
veri akışı bulunmuyor. Piyasalar küresel gelişmeleri ve
ABD’den TSİ 17:00’da gelecek olan ISM PMI endeksini takip
edecek. Tüm bunlar ışığında USDTRY paritesini teknik olarak
inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde
sırasıyla 7.00705 – 7.08278 seviyeleri direnç noktaları
olarak; 6.92773 – 6.87573 – 6.80300 seviyeleri ise destek
noktaları olarak takip edilebilir.

GÜNLÜK FOREX BÜLTEN
ALTIN

01.05.2020
ANALİZ

Direnç 1– 1699
Direnç 2– 1721
Direnç 3– 1747
Destek 1–1672
Destek 2–1640
Destek 3–1602

Altın
Küresel bazda yaşanan yoğun gündem altın fiyatlarında da
zaman zaman hareketliliğin artmasına neden oluyor. Son
zamanlarda ülkelerin kademeli olarak salgın yasaklarını
esnetme ve ekonomilerini açma çabaları küresel bazda risk
iştahını bir miktar artırdı ve altında gevşeme hareketlerinin
yaşanmasına neden oldu. Diğer yandan piyasalar ABD’den
gelen ekonomik verileri takip etti. ABD’nin haftalık işsizlik
başvurularındaki artış piyasalar üzerinde olumsuz bir havanın
yaşanmasına neden oldu. 3 milyon 839 bin kişi ile
beklentilerin üzerinde artan haftalık işsizlik maaşı başvuruları
ile birlikte ABD’de işsizlik oranının %15 ile Büyük Buhran’dan
bu yana en yüksek düzeye çıkabileceği beklentilerini artırdı.
Gün içerisinde yoğun bir ekonomik veri akışı yok. Piyasalar
küresel çapta yaşanabilecek gelişmeleri yakından izleyecek.
Diğer yandan ABD kanadında 17:00’da gelecek olan ISM PMI
verisi volatiliteyi artıracaktır. XAUUSD grafiğini teknik olarak
inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla
1699.18 – 1721.27 – 1747.36 seviyeleri direnç noktaları
olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1672.25
– 1640.65 – 1602.35 seviyeleri destek noktaları olarak test
edilebilir.
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Petrol

01.05.2020
ANALİZ

Direnç 1–28.52
Direnç 2-31.15
Direnç 3–36.01
Destek 1–24.59
Destek 2–22.22
Destek 3–19.16

Petrol
Geçtiğimiz hafta aşağı yönlü hareketlenmelerine devam eden
petrol fiyatlarında brent 16.00 seviyesinin bir miktar altını
görmüştü. Yeni hafta ile birlikte kademeli yukarı yönlü
hareketlenmeler gerçekleştiren petrol fiyatlarında bir miktar
toparlanma yaşanıyor. Bu hareketlenmeler ile birlikte son 1
haftanın en iyi seviyeleri yakınlarında fiyatlamalar yaşanıyor.
Piyasalarda konuşulan ve Fed’in petrol şirketlerine kredi için
kapı açması konusu fiyatlar üzerinde bir miktar rahatlamanın
yaşanmasına neden oluyor. Küresel piyasalar enerji
sektöründe yaşanan gelişmeler yakından izlemeye devam
edecek. Haftanın son işlem gününde brent petrolü teknik
olarak incelediğimizde 28.52 – 31.15 – 36.01 seviyeleri direnç
noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise
24.59 – 22.22 – 19.16 seviyeleri destek noktaları olarak test
edilebilir.
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NATGAS

01.05.2020
Analiz

Direnç 1–2.000
Direnç 2-2.081
Direnç 3–2.175
Destek 1–1.912
Destek 2–1.810
Destek 3–1.702

NATGAS
Piyasalar dün Amerika’dan gelen doğal gaz stoklarını takip
etti. Gelen veriye göre geçtiğimiz hafta ABD’de doğal gaz
stokları 70B (milyar feetkup) olarak gerçekleşti. Piyasalardaki
beklentilere oldukça yakın gelen veri ile birlikte fiyatlar
üzerinde çok sert hareketlenmeler yaşanmadı. Yeni haftaya
1.86 seviyelerinde başlangıç yapan doğal gaz fiyatları dalgalı
bir seyir izliyor. Yukarı yönlü hareketlenmelerde ilk olarak
seviyesi karşımıza direnç noktası olarak çıkıyor. Bu seviyenin
kırılması ile birlikte sırasıyla 2.000 – 2.081 – 2.175 seviyeleri
diğer direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü
gevşemelerde ise sırasıyla 1.912 – 1.810 – 1.702 seviyeleri
destek noktaları olarak test edilebilir.
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İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Mecidiyeköy Yolu Cad. No: 14 V Plaza Kat:8/9 Mecidiyeköy-Şişli/İstanbul
Mersis No:0478003678700011, Tel: 0212 708 15 15, Faks: 0850 201 29 21 Web: www.infoyatirim.com
Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan
elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına
uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler
burada bulunmayabilir. 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 görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı
verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden,
yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı
zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri
yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. 2020 yılı 1. Çeyrek sonuçlarına göre karda olan fx hesaplarının oransal dağılımı %20.39; zararda olan fx hesaplarının oransal dağılımı
%79.61’dir.

