GÜNLÜK FOREX BÜLTEN

ABD Temsilciler Meclisi 3 Trilyon Dolarlık Paket Sundu
ABD Temsilciler Meclisi yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele
kapsamında 3 trilyon dolarlık yeni bir ekonomik teşvik paketi
sundu. Yardım paketi hafta içi genel kurulda oylanacak. Bu paket
ABD tarihinde genel kurula sunulmuş en büyük bütçe tasarısı olarak
tarihe geçti. Diğer yandan Cumhuriyetçi Senato üyelerinin tasarıyı
bütçe açığı sebebiyle Senato’dan geçirmeyeceği belirtiliyor.
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EKONOMİK TAKVİM
Saat

Ülke

Önem Olay

Beklenti

Önceki

09:00

GBP

**

İşletme Yatırımı (çeyreklik) (1. Çeyrek)

-0,5%

09:00

GBP

***

GSYİH (çeyreklik) (1. Çeyrek)

0,5%

09:00

GBP

***

GSYİH (Yıllık) (1. Çeyrek)

09:00

GBP

**

Sanayi Üretimi (Aylık) (Mar)

0,1%

09:00

GBP

***

İmalat Üretimi (Aylık) (Mar)

0,5%

09:00

GBP

**

Ticaret Dengesi (Mar)

-6,00B

-11,49B

09:00

GBP

**

Avrupa Birliği Harici Ticaret Dengesi (Mar)

-0,50B

-5,57B

10:00

TRY

*

Cari Hesap (USD) (Mar)

-0,99B

-1,23B

12:00

EUR

**

Sanayi Üretimi (Aylık) (Mar)

14:00

USD

**

OPEC Aylık Rapor

15:30

USD

**

Çekirdek Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Nis)

15:30

USD

***

Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Nis)

-0,4%

-0,2%

***

Ham Petrol Stokları

4,295M

4.590M

17:30 USD

0,8%

1,1%

-0,1%
0,2%
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ANALİZ

Direnç 1– 1.0888

EURUSD

Yeni haftaya 1.08 seviyelerinde başlangıç yapan EURUSD
Direnç 3– 1.1035 paritesi hafta içerisinde dalgalı bir seyir izledi. Piyasalar dün
ABD’den gelen enflasyon verisini takip etti. Gelen veriye göre
Nisan ayında TÜFE aylık bazda %0.8 oranında düşerken; yıllık
Destek 1– 1.0815
bazda artış ise %0.3’e geriledi. Çekirdek enflasyona
Destek 2– 1.0769
baktığımızda ise %0.4 ile rekor düşüş yaşandığı görülüyor.
Destek 3– 1.0723 Çekirdek Tüfe’de yaşanan bu düşüş bu verinin tutulduğu
1957 yılından itibaren yaşanan en büyük düşüş olarak
kayıtlara geçti. Pariteye baktığımızda dün kademeli yukarı
yönlü hareketlenmeler ile toparlanma çabası yaşadığı
görülüyor. Euro’nun dolar karşısındaki 2020 yılı
performansına baktığımızda ise yaklaşık olarak %3’ün
üzerinde değer kaybı yaşadığı görülüyor. Yeni günde piyasalar
Euro bölgesinden gelecek olan Sanayi Üretimi ve ABD’den
gelecek olan Üfe verisini takip edecek. Veriler sırasıyla 12:00
ve 15:30’da açıklanacak. EURUSD paritesini teknik olarak
inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla
1.08885 – 1.09711 – 1.10355 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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Direnç 1–7.0399
Direnç 2–7.0934
Direnç 3-7.1653
Destek 1–6.9740
Destek 2–6.9326
Destek 3-6.8764

USDTRY
Geçtiğimiz hafta 7.26 seviyelerini gören parite aşağı yönlü
hareketlenmelerine devam ediyor. Haftanın başında 7.07
seviyelerinde fiyatlamalar yaşayan parite; dün aşağı yönlü
hareketlenmelerine hız verdi ve 7.00 seviyesinin altını
gördü. Bu hareketi ile birlikte Lire; dün dolar karşısında en
fazla değer kazanan gelişen para birimi olarak dikkatleri
üzerine çekti. Yeni günde piyasalar yurtiçerisinden gelecek
olan Cari Hesap verisini takip edecek. Veri 10:00’da
açıklanacak. Diğer yandan ABD kanadından gelen enflasyon
verisi takip edildi. ABD’de Tüfe Nisan ayında aylık bazda
%0.8 düşerken, yıllık bazda artış %0.3’e geriledi. Bununla
birlikte çekirdek enflasyon %0.4 ile rekor düşüş yaşandı.
Veriler ile birlikte küresel bazda hareketlilik arttı. ABD
kanadından ise gün içerisinde gelecek olan Üfe verisi takip
edilecek. Veri TSİ 15:30’da açıklanacak ve dolarda küresel
bazda volatilite artacaktır. Tüm bunlar ışığında USDTRY
paritesini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü
hareketlenmelerde sırasıyla 7.03998 – 7.09348 – 7.16535
seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü
gevşemelerde ise 6.97403 – 6.93268 – 6.87648 seviyeleri
destek noktaları olarak test edilebilir.
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Direnç 1– 1721
Direnç 2– 1737
Direnç 3– 1747
Destek 1–1692
Destek 2–1671
Destek 3–1656

Altın
Piyasalar son zamanlarda ABD kanadındaki açıklamaları takip
ediyor. Fed Başkanı Jerome Powell; eksi faiz fikrini devamlı
olarak reddediyor. Ek olarak ABD merkez bankacıları da aynı
mesajı yıllar boyu tekrar etmişti. Diğer yandan Chicago ve
Atlanta Fed Başkanları; hafta başında yaptıkları açıklamalarda
negatif faiz fikrine sıcak bakmadıklarını dile getirdiler. Bu
gelişmeler dolarda yükselişlerin yaşanmasına neden olurken,
altın fiyatları 1700 dolar civarlarında fiyatlamalarına devam
etti. Fakat düşük faizler faiz ödemesi olmayan altının
cazibesini artırıcı bir unsur olarak yerini koruyor. Diğer
yandan ülkeler koronavirüs kısıtlamalarını kaldırma ve
ekonomilerini açma konusunda adımlarına devam ediyor ve
bunun zorlukları ile mücadele ediliyor. Geçtiğimiz ay salgının
başladığı Wuhan ‘da karantina kalkmıştı fakat geçtiğimiz
günlerde ilk yeni koronavirüs vakası açıklandı. Bu sebeple
virüste ikinci dalga riski halen küresel piyasalarda bir korku
olarak yerini koruyor. Gün içerisinde piyasalar Amerika
kanadından gelecek olan Üfe verisini takip edecek. Veri TSİ
15:30’da gelecek ve küresel bazda volatilite artacaktır.
XAUUSD’yi teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü
hareketlenmelerde sırasıyla 1721.27 – 1737.46 – 1747.78
seviyeleri direnç noktaları olarak; 1692.41 – 1671.20 –
1656.55 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir.
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Direnç 1–32.19
Direnç 2-36.28
Direnç 3–39.73
Destek 1–28.56
Destek 2–25.33
Destek 3–22.22

Petrol
Suudi Arabistan hafta başında günlük üretimi Haziran ayında
18 yılın en düşük seviyesine indireceğine yönelik sürpriz bir
üretim kısıntısı kararı almış ve Rusya ile bir ‘ateşkes’ ilan
edildiği fikri oluşmuştu. Diğer yandan Saudi Aramco
geçtiğimiz hafta fiyatları artırmış ve bu haber akışı enerji
piyasalarına olumlu yansımıştı. Rusya’nın ise petrol
üretiminin 1-11 Mayıs döneminde 9.45 milyon varil/güne
gerilediği haber akışı takip edildi. Diğer yandan küresel
piyasalarda ülkeler virüs yasaklarını gevşetiyor ve bu
gevşetme hareketleri küresel petrol taleplerinin artmasına
neden oluyor. Artan talepler ile birlikte petrol fiyatlarında
toparlanma hareketleri yaşanıyor. Gün içerisinde piyasalar
Amerika kanadından gelecek olan ham petrol stokları verisini
takip edecek. Veri TSİ 17:30’da açıklanacak. Veri ile birlikte
petrol fiyatlarında volatilite artabilir. Tüm bunlar ışığında
brent petrolü teknik olarak inceleyecek olursak toparlanma
hareketlerinin devamında 32.19 – 36.28 – 39.73 seviyeleri
direnç noktaları olarak takip edilebilir. Gevşeme
hareketlerinde ise 28.56 – 25.33 – 22.22 seviyeleri destek
noktaları olarak test edilebilir.
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Direnç 1–1.809
Direnç 2-2.012
Direnç 3–2.175
Destek 1–1.682
Destek 2–1.609
Destek 3–1.516

NATGAS
Geçtiğimiz hafta Saudi Aramco’nun petrol fiyatlarında artışa
gitmesi enerji piyasalarına destek sağlamış ve bu destek ile
birlikte doğal gaz fiyatlarında da yukarı yönlü
hareketlenmeler yaşanmıştı. Fakat bu yukarı yönlü
hareketlenmeler çok uzun sürmemiş ve tekrar doğal gaz
fiyatları 2.00 seviyesinin altına gerilemişti. Yeni haftaya 1.83
seviyelerinde başlangıç yapan doğal gaz fiyatlarında kademeli
düşüşler az da olsa devam ediyor. Piyasalar yarın ABD
kanadından gelecek olan doğal gaz stokları verisini takip
edecek. Veri ile birlikte doğal gaz fiyatlarında hareketlilik
artacaktır. Natgas grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak
yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1.809 – 2.012 –
2.175 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı
yönlü gevşemelerde ise 1.682 – 1.609 – 1.516 seviyeleri
destek noktaları olarak test edilebilir.
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Analiz
Direnç 1–
Direnç 2Direnç 3–
Destek 1–
Destek 2–
Destek 3–

DAX
Yeni haftaya 10970 seviyelerinde başlangıç yapan DAX
endeksinde hafta içerisinde kademeli aşağı yönlü
hareketlenmeler gerçekleşti. Piyasalar gün içerisinde Euro
bölgesinden gelecek olan Sanayi Üretimi verisini takip edecek
ve veri TSİ 12:00’da açıklanacak. Endeksi teknik olarak
incelediğimizde yukarı yönlü hareketlenmelerde 10799.2 –
10979.9 – 11215.3 seviyeleri direnç noktaları olarak; 10503.2
– 10324.4 – 10230.6 seviyeleri destek noktaları olarak takip
edilebilir.
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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.

