GÜNLÜK FOREX BÜLTEN

Türkiye’nin Koronavirüs İle Mücadelesinde Son Durum
Küresel bazda tüm ülkelerin Kovid-19 salgını ile mücadelesi devam
ederken; Türkiye bu mücadeleye Mart ayının başlarında başlamıştı.
O günden bu güne mücadelesini başarılı bir şekilde gerçekleştiren
Türkiye’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günbegün kamuoyunu
bilgilendirmeye devam ediyor. Son açıklamaya göre Türkiye’de son
24 saattte 1542 kişiye Kovid-19 tanısı konarken; 47 kişi ise bu salgın
yüzünden hayatını kaybetti. Ülkede toplam vaka sayısı 138 bin 657
olurken; can kaybı ise 3 bin 786’ya yükseldi.
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EKONOMİK TAKVİM
Saat

Ülke

Önem Olay

10:00 TRY

**

Çeyreklik İşsizlik Ort. (Şub)

11:00 EUR

**

ECB’den Mersch’in Konuşması

17:00 USD

*

CB İstihdam Trend Endeksi (Nis)

19:00 USD

**

FOMC Üyesi Bostic’in Konuşması

Beklenti

Önceki
%13.8
60.39
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PARİTE
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ANALİZ

Direnç 1– 1.0886

EURUSD

Geçtiğimiz haftayı 1.08 seviyelerinde kapatan EURUSD
Direnç 3– 1.1019 paritesi yeni haftaya da bu seviye yakınlarında başlangıç
yaptı. Geçtiğimiz günlerde Alman Anayasa Mahkemesi’nin
Avrupa Merkez Bankası’nın kararını kanunsuz bulduğunu
Destek 1– 1.0815
açıklaması ile birlikte AB’nin kendi içerisinde bir başka
Destek 2– 1.0769
anlaşmazlık oluşmuş oldu. Yaşanan anlaşmazlıklar Euro
Destek 3– 1.0723 varlıkları üzerinde baskı unsurları oluşturdu. Diğer yandan
geçtiğimiz Cuma günü ABD’den gelen Tarım Dışı İstihdam
verisi takip edildi. Nisan ayında ABD’de tarım dışı istihdam
20.5 milyon kişi azalırken, işsizlik oranı ise %4.4’ten %14.7
seviyesine yükseldi. Veriler kötü gelse de, beklentilerden bir
miktar iyi geldi ve ilk etapta dolarda değer kazanımları
yaşattı. Gün içerisinde piyasalar Avrupa Merkez Bankası’ndan
Mersch’in konuşmasını takip edecek ve konuşma TSİ
11:00’da başlayacak. EURUSD grafiğini haftanın ilk işlem
gününde teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü
hareketlenmelerde sırasıyla 1.08865 – 1.09711 – 1.10196
seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü
gevşemelerde ise 1.08150 – 1.07697 – 1.07233 seviyeleri
destek noktaları olarak test edilebilir.
Direnç 2– 1.0971
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DOLAR/TL
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ANALİZ

Direnç 1–7.1073
Direnç 2–7.1635
Direnç 3 -7.2088
Destek 1–7.0486
Destek 2-7.0024
Destek 3-6.9325

USDTRY
Geçtiğimiz
haftalarda
kademeli
yukarı
yönlü
hareketlenmeler gerçekleştiren USDTRY paritesi 7.26
seviyelerini görmüştü. Fakat bu seviye ile birlikte aşağı yönlü
sert hareketlenen parite 7.05 seviyelerini test etti.
Geçtiğimiz haftayı 7.07 seviyelerinde kapatan parite yeni
haftaya da bu seviyelerin yakınlarında başlangıç yaptı. Gün
içerisinde piyasalar yurtiçinden gelecek olan Çeyreklik
İşsizlik Ortalaması verisini takip edecek. Veri 10:00’da
açıklanacak ve veri ile birlikte TL varlıklarında volatilite
artabilir. Diğer yandan geçtiğimiz haftanın son işlem
gününde ABD’den gelen ekonomik veriler takip edilmişti.
Gelen veriye göre ABD’de tarım dışı istihdam verisi 20.5
milyon ile rekor düşüş gerçekleştirdi. Ek olarak işsizlik oranı
%4.4’ten %14.7 seviyesine yükseldi. Veri ile birlikte küresel
bazda hareketlilik oldukça arttı. USDTRY paritesini teknik
olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde
sırasıyla 7.10730 – 7.16535 – 7.20881 seviyeleri direnç
noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde
ise 7.04869 – 7.00242 – 6.93250 seviyeleri destek noktaları
olarak test edilebilir.
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ALTIN
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ANALİZ

Direnç 1– 1721
Direnç 2– 1737
Direnç 3– 1747
Destek 1–1693
Destek 2–1672
Destek 3–1656

Altın
Küresel bazda koronavirüs pandemisinin yayılma hızının bir
miktar azalması ve ülkelerin salgın yasaklarını bir miktar
gevşetme adımları ile ‘yeni normal’e geçiş sürecine girme
çabaları risk iştahını bir miktar artırmış ve altında aşağı yönlü
hareketlenmeler yaşanmıştı. Fakat ikinci dalga riskinin devam
etmesi ve traderların ABD merkez bankası Fed’in politika
faizini sıfır seviyesinin altına düşürme olasılığını fiyatlamaya
başlaması ile yukarı yönlü hareketlenmeler sergiliyor.
Bilindiği gibi Fed yetkilileri gösterge faizi sıfır seviyesi
yakınında tutuyor. Yetkililer şimdiye dek yaptıkları
değerlendirmelerde negatif faiz seçeneğine hep soğuk
bakmışlardı. Diğer yandan Cuma günü ABD’den gelen
ekonomik veriler takip edildi. Gelen veriye göre ABD’de tarım
dışı istihdam verisi 20.5 milyon kişi azalarak rekor seviyeye
ulaştı. İşsizlik oranı ise %14.7 seviyesine yükseldi. Veri ile
birlikte altın fiyatlarında da hareketlilik oldukça arttı.
XAUUSD’yi teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü
hareketlenmelerde sırasıyla 1721.27 – 1737.46 – 1747.78
seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü
gevşemelerde ise 1693.81 – 1672.25 – 1656.55 seviyeleri
destek noktaları olarak test edilebilir.
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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
Mayıs ayı ile birlikte başlayan OPEC ve koalisyonun patrol arz
kısıntıları ile birlikte küresel çapta petrol taleplerinde
başlayan ufak çaplı toparlanmalar petrol fiyatlarında bir
miktar dengelenme yaşanmasına neden olurken, toparlanma
hareketlerinin yaşanmasına da vesile oluyor. Bu
hareketlenmeler ile birlikte petrol fiyatları üst üste iki haftayı
da kazançla geçti diyebiliriz. Diğer yandan Suudi Arabistan
Haziran ayı için tüm petrol çeşitlerinde fiyatları artırdı ve bu
durum Suudilerin piyasa payını artırmaktan ziyade
fiyatlardaki toparlanmayı desteklemekle ilgilendiğini işaret
etti. Yaşanan gelişmeler petrol piyasalarında volatilitenin
artmasına neden oluyor. Piyasalar küresel bazda yaşanacak
gelişmeleri yakından takip etmeye devam edecek. 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
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Analiz

Direnç 1–1.875
Direnç 2-2.015
Direnç 3–2.175
Destek 1–1.722
Destek 2–1.609
Destek 3–1.516

NATGAS
Geçtiğimiz günlerde kademeli yukarı yönlü hareketlenmeler
gerçekleştiren doğal gaz fiyatları 2.16 seviyelerini görmüştü.
Fakat bu seviyelerde uzun süre tutunamayan doğal gaz
fiyatlarında aşağı yönlü hareketlenmeler kademeli olarak
yaşandı. Bu hareketlenmeler ile birlikte geçtiğimiz hafta 1.82
seviyelerinde kapatan doğal gaz fiyatları, yeni haftada da bu
seviyelerin yakınlarında başlangıç yaptı. Natgas grafiğini
haftanın ilk işlem gününde teknik olarak inceleyecek olursak
yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1.875 – 2.015 –
2.175 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı
yönlü gevşemelerde ise 1.722 – 1.609 – 1.516 seviyeleri
destek noktaları olarak test edilebilir.
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Analiz

DAX
Alman Anayasa Mahkemesi ile Avrupa Merkez Bankası
Direnç 2-11215 arasındaki anlaşmazlıklar ile DAX endeksi üzerinde baskılar
Direnç 3–11437 hissetmiş ve bir miktar gevşeme hareketlenmeleri
yaşanmıştı. Fakat piyasalar dikkatlerini pandemi yasaklarının
Destek 1–10791 gevşetilmesine ve risk iştahının artmasına çevirdi ve bir
Destek 2–10464 miktar toparlanma eğilimleri gerçekleşti. Gün içerisinde
Destek 3–10230 piyasalar Avrupa Merkez Banaksı’ndan Mersch’in
konuşmasını takip edecek. Dax endeksini teknik olarak
inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla
11011.8 – 11215.3 – 11437.6 seviyeleri direnç noktaları
olarak takip edilebilir. Gevşemelerde ise 10791.3 – 10464.6 –
10230.6 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.
Direnç 1–11011
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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.

