GÜNLÜK FOREX BÜLTEN

Koronavirüs İle Mücadelede Son Durum
Türkiye’nin Mart ayının başlarında başlayan koronavirüs ile
mücadelesi devam ediyor. Son zamanlarda can kayıplarında
meydana gelen azalma ve iyileşen sayısındaki yükselme umutları
artırıyor. Fakat Sağlık Bakanı Koca; tedbirleri asla bırakmamamız
konusunda uyarılarını sürdürüyor. Koca son yaptığı açıklamasında;
son 24 saatte 1832 kişiye Kovid-19 tanısı konduğunnu, 59 kişinin
ise hayatını kaybettiğini belirtti. Böylelikle toplam vaka sayısı 129
bin 491’e ulaşırken, can kaybı 3 bin 520’ye çıktı.
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EKONOMİK TAKVİM
Saat

Ülke

Önem Olay

Beklenti

Önceki

09:00 EUR

**

Almanya Fabrika Siparişleri (Aylık)(Mar)

-%10.0

-%1.4

10:55 EUR

**

Almanya Hizmet Satın Alma Müd. End. (PMI)

15.9

31.7

11:00 EUR

**

Markit Bileşik Satın Alma Müd. End. (PMI)

13.5

29.7

11:00 EUR

**

Hizmet Satın Alma Müd. End. (PMI)

11.7

26.4

11:30 GBP

***

İnşaat Satın Alma Müd. End. (PMI)

44.0

39.3

12:00 EUR

**

Perakende Satışlar (Aylık)(Mar)

-%10.5

%0.9

15:15 USD

***

ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (Nis)

-20.050K

-27K

17:30 USD

***

Ham Petrol Stokları

8,125M

8,991M
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PARİTE

06.05.2020
ANALİZ

Direnç 1– 1.0891

EURUSD

Almanya’da anayasa mahkemesi Bundesbank’ın Avrupa
Direnç 3– 1.1035 Merkez Bankası (AMB)’nın 2.7 trilyon euroluk varlık alım
programına katılım için attığı bazı adımların anayasaya aykırı
olduğu kararına vardı. AMB’nın attığı adımların AB
Destek 1– 1.0810
antlaşmaları ile desteklenmediği belirtildi. Alman yargıçlar
Destek 2– 1.0723
varlık alım programını düzeltmesi için AMB’na 3 ay süre
Destek 3– 1.0658 tanıdı. Diğer yandan karar karşılık AB Komisyonu; Avrupa
Adalet Divan kararlarının Alman ulusal yasalarına üstünlüğü
olduğu açıklamasında bulundu. Yaşanan gelişmeler ile birlikte
Euro varlıkları üzerinde baskılar oluşurken; EURUSD
paritesinde aşağı yönlü hareketlenmeler gerçekleşti. Bu
konuda gelebilecek olan haber akışları Euro varlıklarında
volatilitenin oldukça artmasına neden olabilir. Diğer yandan
Euro bölgesinden gelen Üfe verisi takip edildi. Buna göre Üfe
Mart ayında bir önceki aya kıyasla %1.5 oranında gerileme
yaşadı. Gün içerisinde piyasalar Almanya ve Euro bölgesinden
gelecek olan PMI verilerini takip edecek. Tüm bunlar ışığında
EURUSD paritesini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı
yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1.08915 – 1.09711 –
1.10359 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir.
Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1.08108 – 1.07233 – 1.06585
seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.
Direnç 2– 1.0971
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DOLAR/TL

06.05.2020
ANALİZ

Direnç 1–7.1109
Direnç 2–7.1642
Direnç 3 -7.2353
Destek 1–7.0486
Destek 2–7.0030
Destek 3-6.9286

USDTRY
Doların küresel bazda performansına baktığımızda, Alman
mahkemesinin AMB’nın parasal genişleme programına ait
kararı sonrasında önemli paralar karşısında değer
kazanımları yaşadı. Diğer yandan bazı bölgelerin karantina
önlemlerini esnetmesi ve ‘yeni normal’ düzene kademeli
geçmesinin verdiği iyimserliğin etkisinin azalması ile birlikte
dolar çoğu G-10 paraları karşısında değer kazanımı yaşadı.
Yurtiçinde ise TCMB’nin döviz karşılığı TL swaplarında limiti
%30’dan %40 seviyesine yükselttiği haber akışı takip edildi.
22 Nisan’da söz konusu sınır %20 seviyesinden %30
seviyesine çıkarılmıştı. Alınan bu karar; bankaların TCMB ile
daha fazla miktarda swap yapabilme yolunu açarken,
merkez bankasına rezervlerini artırma fırsatı sunabilir.
Geçtiğimiz Cuma günü psikolojik sınır olan 7.00 seviyesini
aşan USDTRY paritesi yeni hafta ile birlikte kademeli
yükselişlerine devam etti. Bugün piyasalar TSİ 15:15’te
ABD’den gelecek olan ADP Tarım Dışı İstihdam verisini takip
edecek. USDTRY paritesini teknik olarak inceleyecek olursak
yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 7.11093 – 7.16427
– 7.23539 seviyeleri direnç noktaları olarak; 7.04869 –
7.00303 – 6.92868 seviyeleri ise destek noktaları olarak
takip edilebilir.
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ALTIN

06.05.2020
ANALİZ

Direnç 1– 1709
Direnç 2– 1721
Direnç 3– 1737
Destek 1–1689
Destek 2–1672
Destek 3–1658

Altın
Tüm dünyada ülkelerin ekonomilerini yeniden açmaya
yönelik adımları ile ılımlı bir ortam oluşmuş ve altın
fiyatlarında da risk iştahının artması ile birlikte aşağı yönlü
hareketlenmeler gerçekleşmişti. Fakat pandeminin ikinci
dalgasına ilişkin endişelerin oluşması ve Amerika’nın
koronavirüs konusunda Çin’e yönelik söylemlerinin
sertleşmesi altın fiyatlarında dalgalı seyrin yaşanmasına
neden oluyor. Trump’ın Pekin’e yönelik eleştirileri
keskinleşiyor ve pandeminin kaynağı konusunda sorulara
Çin’in yanıt vermesini istiyor. Yaşanan gelişmeler yakından
takip ediliyor. Diğer yandan piyasalar ABD’den gelen
ekonomik verileri takip ediyor. Gelen veriye göre ABD’de ISM
hizmet endeksi Nisan ayında 41.8 ile son 11 yılın en düşük
seviyelerine inmiş oldu. Piyasalardaki genel beklenti 37.9
seviyelerinde idi. Gün içerisinde ise piyasalar ABD’den
gelecek olan ADP Tarım Dışı İstihdam verisini takip edecek.
Veri TSİ 15:15’te açıklanacak. Tüm bunlar ışığında XAUUSD’yi
teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü
hareketlenmelerde sırasıyla 1709.10 – 1721.27 – 1737.46
seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü
gevşemelerde ise 1689.64 – 1672.25 – 1658.31 seviyeleri
destek noktaları olarak test edilebilir.
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Petrol
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ANALİZ

Direnç 1–32.19
Direnç 2-36.28
Direnç 3–39.73
Destek 1–28.65
Destek 2–25.20
Destek 3–22.22

Petrol
OPEC ve koalisyonun üzerinde anlaştığı arz kısma anlaşması
Mayıs ayı itibari ile başladı. Böylelikle üretim kısıntıları yavaş
yavaş etkilerini göstermeye başlarken, arz bolluğunda en
kötünün geride kaldığına yönelik işaretler petrol fiyatları
üzerinde baskıların bir miktar azalmasına neden oldu. Azalan
bu baskıların etkisiyle toparlanma hareketleri gerçekleştiren
petrol fiyatları, yaklaşık olarak 9 ayı aşkın sürenin en uzun
günlük yükseliş serisine yaklaştı. Toparlanma hareketlerine
karşılık Amerika ile Çin arasında koronavirüs kaynaklı
gerilimler zaman zaman artıyor ve Trump bu konuda Çin’e
yönelik söylemlerini sertleştiriyor. Bu gelişme ise fiyatlar
üzerindeki toparlanmalara tehdit olarak karşımıza çıkıyor.
Piyasalar gün içerisinde Amerika kanadından gelecek olan
Ham Petrol Stokları verisini takip edecek. Veri TSİ 17:30’da
açıklanacak ve veri ile birlikte petrol fiyatlarında volatilitede
artış görülebilir. Tüm bunlar ışığında Brent petrolü teknik
olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde
sırasıyla 32.19 – 36.28 – 39.73 seviyeleri direnç noktaları
olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 28.65 –
25.20 – 22.22 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.
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NATGAS

06.05.2020
Analiz

Direnç 1–2.175
Direnç 2-2.266
Direnç 3–2.347
Destek 1–2.015
Destek 2–1.915
Destek 3–1.804

NATGAS
Yeni haftaya 1.96 seviyelerinde başlangıç yapan doğal gaz
fiyatları ilerleyen günlerde kademeli yukarı yönlü
hareketlenmelerine devam etti. Bu hareketlenmeler ile
birlikte 2.00 seviyesinin üzerinde fiyatlamalar gerçekleştiren
doğalgazda piyasalar yarın ABD’den gelecek olan doğalgaz
stokları verisini takip edecek. Son zamanlarda enerji
sektöründe yaşanan gelişmeler küresel piyasaları yakından
etkilerken, küresel bazda taleplerin bir miktar toparlanması
fiyatlar üzerindeki baskıları azalttı. Natgas grafiğini teknik
olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü toparlanmaların
devamında sırasıyla 2.175 – 2.266 – 2.347 seviyeleri direnç
noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise
2.015 – 1.915 – 1.804 seviyeleri destek noktaları olarak test
edilebilir.
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DAX

06.05.2020

Analiz
Direnç 1–
Direnç 2Direnç 3–
Destek 1–
Destek 2–
Destek 3–

DAX
Son zamanlarda ülkelerin koronavirüs yasaklarını
gevşetmeleri ve ‘yeni normal’e geçişi kademeli olarak
başlatmaları ile birlikte dax endeksinde toparlanma
hareketlenmeleri yaşanmıştı. Fakat Amerika Başkanı
Trump’ın koronavirüs sebebiyle Çin’e olan söylemlerini
sertleştirmesi ile birlikte bu iyimserlik bir miktar azaldı. Diğer
yandan Almanya Anayasa Mahkemesi’nin Avrupa Merkez
Bankası kararlarını hukuksuz bulduğunu açıklaması Euro
varlıkları üzerinde büyük baskı oluştururken, DAX endeksinde
de aşağı yönlü hareketlenmeleri tetikledi. Teknik olarak
inceleyecek olursak 10757.5 – 10988.2 – 11215.3 seviyeleri
direnç noktaları olarak; 10472.8 – 10230.6 – 9841.0 seviyeleri
ise destek noktaları olarak takip 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.

