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EKONOMİK TAKVİM
ABD’nin Salgına Karşı Hamleleri Devam Ediyor
Salı günü ABD Senatosu 484 milyar dolarlık ek bütçe tasarısını
onaylamıştı. Tasarı ardından Temsilciler Meclisi’nde oylandı ve
oylama sonrasında tasarı onaylandı. ABD Kongresi’nin her iki
kanadından da onaylanan tasarı imzalanmak üzere Beyaz Saray’a
gönderilecek. Tasarının içeriğinde küçük işletmelere ve finansal
zorluk çeken vatandaşlara 310 milyar dolar ayrılacağı, yerel
bankalar için 60 milyar dolar, hastaneler için 75 milyar dolar ve acil
afet kredisi için 60 milyar dolar ayrılması öngörülüyor.

Saat

Ülke

Önem Olay

Beklenti

Önceki

09:00

GBP

**

Çekirdek Perakende Satışlar (Yıllık) (Mar)

-3,30%

0,50%

09:00

GBP

**

Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Mar)

-2,60%

-0,50%

09:00

GBP

***

Perakende Satışlar (Aylık) (Mar)

-4,00%

-0,30%

09:00

GBP

**

Perakende Satışlar (Yıllık) (Mar)

-4,00%

10:00

TRY

**

Kapasite Kullanım Oranı (Nis)

75,30%

10:00

TRY

*

İmalat Güveni (Nis)

99,7

11:00

EUR

**

Almanya İşletme Beklentileri (Nis)

75

79,7

11:00

EUR

**

Almanya Mevcut Değerlendirme (Nis)

81

93

11:00

EUR

***

Almanya Ifo İş İklimi Endeksi (Nis)

80

86,1

15:30

USD

***

Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Mar)

-6,00%

-0,60%

15:30

USD

**

Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Mar)

-11,30% 1,20%

17:00

USD

**

Michigan Tüketici Beklentileri (Nis)

70

79,7

17:00

USD

**

Michigan Tüketici Hissiyatı (Nis)

68

89,1

20:00

USD

**

Baker Hughes Sondaj Kuyusu Sayısı

438

20:00

USD

**

ABD Baker Hughes Toplam Sondaj Kuyusu Sayısı

529

GÜNLÜK FOREX BÜLTEN
PARİTE
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ANALİZ

Direnç 1– 1.0809

EURUSD

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde küresel
Direnç 3– 1.0988 pandeminin ekonomiye verdiği hasarın nasıl azaltılabileceğini
tartışan 27 AB lideri ile video konferans yoluyla bir görüşme
gerçekleştirdi. Görüşme gizli olmasından dolayı net bir bilgi
Destek 1– 1.0757
edinilemese de; konuya yakın kaynaklara göre Lagarde; AB
Destek 2– 1.0714
liderlerini ekonomide ciddi bir daralma konusunda uyardı.
Destek 3– 1.0647 Lagarde; blokun gayrisafi yurtiçi hasılasının %15 kadar
düşebileceğini ve çok az şey yapma ve çok geç kalma riski ile
karşı karşıya olduklarını söyledi. Bilindiği gibi Avrupa Kovid-19
salgınından en fazla etkilenen bölge konumunda ve krizin yol
açtığı hasarlar yakından takip ediliyor. Salgın endişeleri ile
birlikte Euro varlıkları üzerindeki baskı devam ederken;
EURUSD paritesinde de zayıf performans sürüyor. Piyasalar
gün içerisinde Almanya’dan gelecek olan İfo İş İklimi Endeksi
verisini takip edecek. Veri TSİ 11:00’da gelecek ve veri ile
birlikte Euro varlıklarında volatilite artabilir. EURUSD
paritesini teknik olarak incelediğimizde yukarı yönlü
hareketlenmelerde sırasıyla 1.08098 – 1.08915 – 1.09882
seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü
gevşemelerde ise 1.07572 – 1.07149 – 1.06479 seviyeleri
destek noktaları olarak test edilebilir.
Direnç 2– 1.0891
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DOLAR/TL

24.04.2020
ANALİZ

Direnç 1–7.0070
Direnç 2–7.0827

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

USDTRY
Hafta içerisinde kademeli olarak yukarı yönlü
hareketlenmeler gerçekleştiren USDTRY paritesi Çarşamba
günü 2018 yılından bu yana ilk kez 7 seviyesinin üzerini
görmüştü. Ardından bir miktar gevşeme hareketleri
gösteren parite dün 6.92 seviyelerine kadar gerilese de
burada çok uzun süre tutunamadı. TL’nin 2020 yılı
performansına baktığımızda dolar karşısında yaklaşık olarak
%15 civarlarında değer kaybı yaşadığı görülüyor. Piyasalar
gün içerisinde yurtiçinden gelecek olan Kapasite Kullanım
Oranı ve İmalat Güveni ekonomik verilerini takip edecek.
Veriler 10:00’da açıklanacak. Gelecek olan veriler ile birlikte
TL varlıklarında volatilite bir miktar artabilir. Diğer yandan
piyasalar ABD’den gelen ekonomik veriler takip etti. 18
Nisan’da sona eren haftada ABD’de işsizlik maaşı
başvuruları 4.4 milyon olarak gerçekleşti. Piyasalardaki
beklentiler ise verinin 4.5 milyon civarlarında olabileceği
yönündeydi. Diğer yandan ABD imalat ve hizmet PMI’ları ise
Nisan ayında rekor düşük seviyelere indi. Haftanın son işlem
gününde USDTRY paritesini teknik olarak inceleyecek
olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 7.00705 –
7.08278 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir.
Aşağı yönlü gevşemelerde ise 6.92773 – 6.87573 – 6.80300
seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.

GÜNLÜK FOREX BÜLTEN
ALTIN

24.04.2020
ANALİZ

Direnç 1– 1731
Direnç 2– 1747
Direnç 3– 1784
Destek 1–1702
Destek 2–1671
Destek 3–1640

Altın
Altın fiyatları bu yıl yukarı yönlü hareketlenmeler ile birlikte
henüz Nisan ayındayken %14 civarlarında değer kazanımları
yaşadı. Bu rallinin sebebi olarak koronavirüs pandemisinin
resesyonları tetiklemesi ve buna bağlı olarak; para
birimlerinin değer kaybına ve ülkelerin borçluluk
durumlarının artması ile birlikte mali ve parasal teşviklere
gidilmesi olarak görülüyor. Önümüzdeki hafta Fed ve Avrupa
Merkez Bankası politika toplantıları gerçekleştirecek ve
burada alınabilecek kararlar altın fiyatları üzerinde
volatilitenin artmasına neden olabilir. Yukarı yönlü
hareketlenmeler ile birlikte altın fiyatları son 7 yılı aşkın
sürenin en iyi seviyelerinde fiyatlamalar gerçekleştiriyor.
XAUUSD’yi teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü
hareketlenmelerde sırasıyla 1731.87 – 1747.36 – 1784.03
seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü
gevşemelerde ise 1702.26 – 1671.72 – 1640.65 seviyeleri
destek noktaları olarak test edilebilir.
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Petrol

24.04.2020
ANALİZ

Direnç 1–24.59
Direnç 2-28.52
Direnç 3–31.11
Destek 1–21.72
Destek 2–19.77
Destek 3–17.96

Petrol
Petrol piyasasında hafta başında yaşanan olağanüstü
hareketlenmeler ve tarihi anlar sonrasında bir miktar
toparlanma hareketleri yaşanıyor. Pazartesi günü sıfır
seviyesinin altına inen fiyatlar sonrasında toparlanma
sürüyor fakat buna rağmen küresel arz bolluğundan dolayı
fiyatlar baskı altında kalmaya devam ediyor. Diğer yandan
OPEC Başkanı Muhammed Arkab’ın açıklamaları takip
edilmişti. Arkab; 2020 yılının ikinci yarısında petrol
piyasasında toparlanma başlanacağını beklediğini, OPEC’in
istişarelere ve toplantılara devam edeceğini belirtti. Ek olarak
Arkab; fiyat düşüşünün koronavirüs kaynaklı olduğunu,
durumun geçici olduğunu ve tehlike arz etmediğini belirtti.
Piyasalar küresel bazda yaşanabilecek gelişmeleri yakından
takip etmeye devam ediyor. Brent petrolü teknik olarak
inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla
24.59 – 28.52 – 31.11 seviyeleri direnç noktaları olarak takip
edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 21.72 – 19.77 – 17.96
seviyeleri destek noktaları olarak takip edilebilir.
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NATGAS

24.04.2020
Analiz

Direnç 1–2.000
Direnç 2-2.081
Direnç 3–2.167
Destek 1–1.909
Destek 2–1.810
Destek 3–1.733

NATGAS
İçerisinde bulunduğumuz haftada kademeli yukarı yönlü
hareketlenmeler gerçekleştiren doğal gaz fiyatlarında
piyasalar dün Amerika’dan gelen veriyi takip etti. ABD’den
gelen doğal gaz stoklarına göre geçtiğimiz hafta doğal gaz
stokları 43B olarak gerçekleşti. Piyasalardaki beklentiler ise
stokların 39B düzeylerinde gelebileceği yönündeydi. Gelen
veri ile volatilite bir miktar arttı. Piyasanın son işlem gününde
doğal gaz fiyatları hangi seviyeden kapanacak merakla
bekleniyor. Natgas grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak
yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 2.000 – 2.081 –
2.167 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı
yönlü gevşemelerde ise 1.909 – 1.810 – 1.733 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.

