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EKONOMİK TAKVİM
Saat

Ülke

Önem Olay

Beklenti
-0,70%

Önceki

09:00

EUR

**

Almanya Üretici Fiyat Endeksi (Aylık) (Mar)

-0,40%

12:00

EUR

**

Ticaret Dengesi (Şub )

1,3B

15:30

USD

*

Chicago Fed Ulusal Faaliyeti (Mar)

0,16

17:30

TRY

*

Merkezi Hükümet Borç Stoku (Mar)

1.409,5B

18:30

USD

*

3 Aylık Hazine Bonosu İhalesi

0,28%

18:30

USD

*

6 Aylık Bono İhalesi

0,29%

GÜNLÜK FOREX BÜLTEN
PARİTE

20.04.2020
ANALİZ

Direnç 1– 1.0893

EURUSD

Geçtiğimiz hafta doların küresel bazda değer kazanımları
Direnç 3– 1.1052 yaşaması ile birlikte EURUSD paritesinde bir miktar aşağı
yönlü
hareketlenmeler
gerçekleşmişti.
Koronavirüs
pandemisinin küresel bazda endişeleri devam ettirmesi, risk
Destek 1– 1.0812
iştahında azalmalar yaşatırken buda yatırımcıları dolara
Destek 2– 1.0741
kaydırdı. Geçtiğimiz haftayı 1.08 seviyelerinde kapatan parite
Destek 3– 1.0655 yeni haftaya da bu seviyelerde başlangıç yaptı. Piyasalar gün
içerisinde Euro bölgesinden gelecek olan Ticaret Dengesi
ekonomik verisini takip edecek. Veri TSİ 12:00’da gelecek ve
veri ile birlikte Euro varlıklarında bir miktar volatilite artabilir.
Diğer yandan geçtiğimiz hafta Cuma günü AB Komisyonu bir
rapor yayımladı. Bu raporda; salgın nedeniyle 2020 yılında
küresel ticaretin %9.7 oranında gerileyeceği; AB ülkelerinin
diğer ülkeler ile ihracatının %9.2; ithalatının ise %8.8
oranında düşeceği öngörüldü. Ek olarak raporda; AB’nin
ticaret hacminin 525 milyar Euro azalacağı öngörüldü.
Haftanın ilk işlem gününde EURUSD paritesini teknik olarak
inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla
1.08937 – 1.09862 – 1.10529 seviyeleri direnç noktaları
olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1.08124
– 1.07413 – 1.06554 seviyeleri destek noktaları olarak test
edilebilir.
Direnç 2– 1.0986

GÜNLÜK FOREX BÜLTEN
DOLAR/TL

20.04.2020
ANALİZ

Direnç 1–6.9581
Direnç 2–7.0777

Destek 1–6.8061
Destek 2–6.7082
Destek 3-6.6038

USDTRY
Geçtiğimiz hafta kademeli yukarı yönlü hareketlenmeler
gerçekleştiren USDTRY paritesi 6.95 seviyelerini görmüş ve
geçen haftayı 6.92 seviyelerinde kapatmıştı. Yeni haftaya ise
6.90 seviyelerinde başlangıç yapan parite bu seviyelerin
yakınlarında fiyatlamalarına devam ediyor. Koronavirüs
pandemisinin küresel bazda ülke ekonomilerini etkisi altına
alması gelişmekte olan piyasa para birimleri üzerinde baskı
oluşturmaya devam ediyor. TL varlıkları da bu baskı ile dolar
karşısında değer kayıpları yaşıyor. Diğer yandan dolar
zaman zaman güvenli liman özelliği ile önemli para birimleri
karşısında değer kazanımları gerçekleştiriyor. Gün içerisinde
yurtiçinden gelecek olan Merkezi Hükümet Borç Stoku verisi
takip edilecek. Diğer yandan Çarşamba günü Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası’nın vereceği faiz oranı kararı
takip edilecek. Bu sebeple hafta içerisinde TL varlıklarında
volatilite artabilir. Yeni haftanın ilk işlem gününde USDTRY
paritesini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü
hareketlenmelerde sırasıyla 6.95813 ve 7.07775 seviyeleri
direnç noktaları olarak; 6.80618 – 6.70822 – 6.60388
seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir.

GÜNLÜK FOREX BÜLTEN
ALTIN

20.04.2020
ANALİZ

Direnç 1– 1684
Direnç 2– 1702
Direnç 3– 1748
Destek 1–1670
Destek 2–1642
Destek 3–1599

Altın
Son zamanlarda yukarı yönlü hareketlenmeler ile dikkat
çeken ve yaklaşık olarak son 7 yılı aşkın sürenin en iyi
seviyelerini gören altın fiyatlarında bir miktar gevşeme
hareketleri yaşanıyor. Amerika ekonomisinin yeniden
açılmasına ilişkin yapılan planlar ve koronavirüs tedavisine
yönelik ilaç geliştirmede yaşanan gelişmeler piyasaların
üzerindeki ağır baskıyı bir miktar azalttı diyebiliriz. ABD
Başkanı Trump; işverenlere dört hafta içerisinde oldukça sıkı
olan sosyal mesafe uygulamalarında hafifletmeye gitme
olanağı sağlayan ekonominin yeniden açılmasına ait esasları
açıkladı. Gün içerisinde gelecek olan ve piyasaları sert
etkileyebilecek ekonomik veri akışı bulunmuyor. Piyasalar
küresel bazda gelecek olan haber akışlarını yakından takip
edecek. XAUUSD grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak
yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1684.76 – 1702.05
– 1748.73 seviyeleri direnç noktaları olarak; 1670.47 –
1642.24 – 1599.67 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip
edilebilir.

GÜNLÜK FOREX BÜLTEN
Petrol

20.04.2020
ANALİZ

Direnç 1–29.00
Direnç 2-31.05
Direnç 3–36.38
Destek 1–26.83
Destek 2–24.57
Destek 3–21.84

Petrol
Küresel petrol piyasalarında son günlerde yaşanan
gelişmelerin tüm piyasalarda yankıları hissedildi. OPEC
koalisyonunun arz kısıntısında anlaşması ilk etapta piyasalar
tarafından olumlu karşılanırken; bu arz kısıntısının küresel
petrol taleplerindeki azalmaların sadece üçte birini
karşılayabileceği beklentileri petrol fiyatlarında baskıların
devam etmesine neden oldu. Bu sebeple bu konu hakkında
yaşanabilecek gelişmeler ve açıklamalar yakından takip
edilmeye devam ediyor. Diğer yandan ABD petrol sahası
hizmeti şirketi Baker Hughes’in yayımladığı haftalık veriler
takip edildi. Bu veriler göre; ABD’nin petrol sondaj kulesi
sayısı bu hafta 66 adet azaldı ve 5 hafta üst üste düşüş
göstermiş oldu. Böylelikle 10-17 Nisan arasındaki haftada
ABD’de petrol sondaj kule sayısı 438’e gerilemiş oldu.
Geçtiğimiz haftayı 28.30 seviyelerinde kapatan brent petrol
yeni haftaya bir miktar aşağı yönlü hareketlenmeler ile
başladı. Yeni haftanın ilk işlem gününde brent petrolü teknik
olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde
sırasıyla 29.00 – 31.05 – 36.38 seviyeleri direnç noktaları
olarak; 26.83 – 24.57 – 21.84 seviyeleri ise destek noktaları
olarak takip edilebilir.

GÜNLÜK FOREX BÜLTEN
NATGAS

20.04.2020
Analiz

Direnç 1–1.809
Direnç 2-1.912
Direnç 3–2.003
Destek 1–1.741
Destek 2–1.612
Destek 3–1.527

NATGAS
Geçtiğimiz haftayı 1.76 seviyelerinde kapatan doğal gaz
fiyatları yeni haftaya bir miktar yukarı yönlü hareketlenmeler
ile başladı. Ardından geçtiğimiz haftanın kapanış fiyatları
yakınlarında fiyatlamalar gerçekleştiren doğal gaz fiyatlarında
piyasalar enerji sektöründe yaşanan gelişmeleri yakından
takip ediyor. Özellikle küresel taleplerde beklenen azalışlar
fiyatlar üzerinde baskılar oluşmasına neden oluyor. Yeni
haftanın ilk işlem gününde natgas grafiğini teknik olarak
incelediğimizde yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla
1.809 – 1.912 – 2.003 seviyeleri direnç noktaları olarak; 1.741
– 1.612 – 1.527 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip
edilebilir.
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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.

