GÜNLÜK FOREX BÜLTEN

Koronavirüs İle Mücadele Devam Ediyor
Küresel bazda tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi
ile mücadele Türkiye’de Mart ayının başlarında başlamıştı. Genel
olarak diğer ülkelere kıyasla baktığımızda mücadelemiz ılımlı
gidiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün güncel bilgileri
kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Koca yaptığı son
açıklamasında; son 20 gün içerisinde vaka sayısının en düşük
olduğu günün yaşandığını; yoğun bakım desteği alan hastaların
sayısındaki azalmanın devam ettiğini belirtti. İyileşen sayısı günlük
vaka sayısını geçerken; hayatını kaybedenlerde ise azalma olduğu
görüldü.

27.04.2020

EKONOMİK TAKVİM
Saat

Ülke

Önem Olay

Beklenti

Önceki

17:30

USD

*

Dallas Fed İmalat İşletme Endeksi (Nis)

-70

18:30

USD

*

3 Aylık Hazine Bonosu İhalesi

0,13%

18:30

USD

*

6 Aylık Bono İhalesi

0,15%

20:00

USD

*

2 Yıllık Tahvil İhalesi

0,40%

20:00

USD

*

5 Yıllık Tahvil İhalesi

0,54%
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Direnç 1– 1.0891

EURUSD

Geçtiğimiz hafta EURUSD paritesinde yaşanan aşağı yönlü
Direnç 3– 1.1146 hareketlenmeler ile birlikte parite Nisan ayının en düşük
seviyeleri yakınlarında fiyatlamalar gerçekleştirmişti. Haftayı
1.08 seviyelerinde kapatan parite bu seviyelerin yakınlarında
Destek 1– 1.0809
yeni haftaya başlamış oldu. Gün içerisinde küresel bazda çok
Destek 2– 1.0752
önemli ekonomik veri akışı bulunmuyor. Fakat haftanın
Destek 3– 1.0651 ilerleyen günlerinde piyasaları hareketli günler bekliyor.
Avrupa Merkez Bankası’nın para politikası toplantısı, Euro
bölgesinden gelecek olan enflasyon verisi, Fed’in para
politikası toplantısı… Tüm bu gelişmeler küresel bazda
volatiliteyi oldukça artıracaktır. Euro’nun dolar karşısında
2020 yılı performansına baktığımızda an itibari ile yaklaşık
olarak %3’ün üzerinde değer kaybı yaşadığı görülüyor.
Avrupa Merkez Bankası’nın toplantısı Perşembe günü
gerçekleşecek ve banka kararını 14.45’te açıklayacak.
Ardından 15:30’da ise basın toplantısı düzenlenecek.
Gelişmeler yakından izlenecek. Tüm bunlar ışığında EURUSD
paritesini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü
hareketlenmelerde 1.08915 – 1.09882 – 1.11461 seviyeleri
direnç noktaları olarak; 1.08098 – 1.07520 – 1.06513
seviyeleri destek noktaları olarak takip edilebilir.
Direnç 2– 1.0988
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Direnç 1–7.0070
Direnç 2–7.0827

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

USDTRY
Koronavirüs pandemisinin küresel bazda ekonomileri
etkilemesi devam ediyor. Bununla birlikte gelişmekte olan
ülkelerin para birimleri bu etkiler ile birlikte üzerinde büyük
baskılar hissediyor. Bu baskılardan TL’de nasibini alıyor.
TL’nin dolar karşısında 2020 yılı performansına baktığımızda
yaklaşık olarak %16’nın üzerinde değer kayıpları yaşadığı
görülüyor. Kademeli yukarı yönlü hareketlenmelerine
devam eden parite kritik 7.00 seviyeleri yakınlarında
fiyatlamalar gerçekleştiriyor. Bu hafta FED para politikası
toplantısı gerçekleştirecek ve bu toplantı sonrasında faiz
oranı kararını açıklayacak. Gün içerisine baktığımızda ise
piyasaları sert etkileyebilecek önemli ekonomik veri akışı
bulunmuyor. Piyasalar küresel bazda yaşanabilecek
gelişmeleri yakından takip edecek. Tüm bunlar ışığında
USDTRY paritesini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı
yönlü hareketlenmelerde 7.00705 ve 7.08278 seviyeleri
direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü
gevşemelerde ise 6.92773 – 6.87573 – 6.80300 seviyeleri
destek noktaları olarak test edilebilir.
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Direnç 1– 1731
Direnç 2– 1747
Direnç 3– 1784
Destek 1–1702
Destek 2–1671
Destek 3–1640

Altın
Koronavirüs pandemisi küresel ekonominin üzerinde kara
bulut gibi durmaya devam ederken; hükümetler ve merkez
bankalarından ek teşvik paketleri gelmeye devam ediyor.
Hükümetlerin ve merkez bankalarının adımları ile birlikte
düşen faizler, yoğun teşvikler ve yüksek belirsizlikler
yatırımcılarda güvenli liman taleplerini artırıyor. Artan bu
talepler ile birlikte altın fiyatlarında yukarı yönlü
hareketlenmeler yaşanıyor. Bu hafta Fed, Avrupa Merkez
Bankası ve Japonya Merkez Bankası’nın politika toplantıları
gerçekleşecek. Piyasalarda bu toplantılar sonrasında ilave
teşviklerin gelebileceği beklentileri oluştu. Diğer yandan ABD
kanadında son olarak Temsilciler Meclisi 484 milyar dolarlık
virüs destek paketini onalyladı ve imzalaması için ABD
Başkanı Trump’a gönderdi. Trump’ın da bu paketi onaylaması
bekleniyor. Tüm bunlar ışığında 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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Direnç 1–22.38
Direnç 2-24.59
Direnç 3–28.52
Destek 1–19.77
Destek 2–17.96
Destek 3–15.92

Petrol
Son zamanlarda enerji sektöründe yaşanan gelişmeler petrol
fiyatları üzerinde tarihi fiyatlamalar yaşanmasına neden oldu.
Petrol piyasalarında yaşanan bu gelişmeler küresel bazda
ekonomileri de etkisi altına aldı. Gelişmeler yakından takip
edilirken Suudi Arabistan kanadından gelen haber akışı takip
edildi. Konuya yakın kaynakların aktardığı bilgilere göre;
Saudi Aramco OPEC koalisyonunun arz kısma anlaşmasının
devreye gireceği 1 Mayıs’tan önce bu hafta başlarında
üretimi azaltmaya başladı. Gelen bilgi akışına göre; Aramco
üretimi günlük 12 milyon varil üretimden, hedef seviyesi olan
günlük 8.5 milyon varile ulaşmak için düşürmeye başladı.
Diğer yandan ABD’den gelen haber akışları tkaip edildi. Buna
göre ABD’nin 18-24 Nisan haftasında petrol sondaj kule sayısı
60 adet azaldı ve düşüşünü altıncı haftaya taşımış oldu. Son
yaşanan gelişmeler ile birlikte petrol fiyatları kendini
toparlamaya çalışıyor. Piyasalar küresel bazda yaşanabilecek
gelişmeleri izlemeye devam edecek. Tüm bunlar ışığında
brent petrol grafiğini teknik olarak incelediğimizde 22.38 –
24.59 – 28.52 seviyeleri direnç noktaları olarak takip
edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise sırasıyla 19.77 –
17.96 – 15.92 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.
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Direnç 1–1.909
Direnç 2-2.000
Direnç 3–2.081
Destek 1–1.810
Destek 2–1.733
Destek 3–1.610

NATGAS
Geçtiğimiz
hafta
gerçekleştirdiği
yukarı
yönlü
hareketlenmeler ile dikkatleri üzerine çeken doğalgaz kritik
2.00 seviyesinin üzerinde fiyatlamalar gerçekleştirmişti. Bu
seviyelerde uzun süre tutunamayan fiyatlar ile haftayı 1.86
seviyelerinde kapatmıştı. Yeni haftaya da bu seviyelerin
yakınlarında başlangıç yapan fiyatlarda piyasalar küresel
bazda yaşanacak gelişmeleri yakından takip edecek. Özellikle
son zamanlarda enerji sektöründe yaşanan gelişmeler
volatiliteyi bir miktar artırabiliyor. Natgas grafiğini yeni
haftada teknik olarak incelediğimizde yukarı yönlü
hareketlenmelerde sırasıyla 1.909 – 2.000 – 2.081 seviyeleri
direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü
gevşemelerde ise 1.810 – 1.733 – 1.610 seviyeleri destek
noktaları olarak test edilebilir.
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DAX
Son zamanlarda özellikle Almanya’da koronavirüs
Direnç 2-10807 tedbirlerinin Mayıs ayı itibari ile bir miktar esnetilebileceği
Direnç 3–11035 beklentileri dax endeksinde toparlanma hareketlerinin
yaşanmasına neden oluyor. Kademeli toparlanma eğilimleri
Destek 1–10313 ile birlikte yaklaşık olarak son 1 ayın en iyi seviyeleri
Destek 2–10188 yakınlarında fiyatlanan endeksi piyasalar hafta içerisinde
Destek 3–10061 Avrupa Merkez Bankası’nın gerçekleştireceği toplantıyı takip
edecek. Diğer yandan yine hafta içerisinde Euro bölgesinden
gelecek olan enflasyon verisi Euro varlıklarında volatiliteyi
artıracaktır. DAX endeksini teknik olarak incelediğimizde
yukarı yönlü toparlanmalarda sırasıyla 10702.1 – 10807.3 –
11035.5 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir.
Aşağı yönlü gevşemelerde ise 10313.2 – 10188.9 – 10061.4
seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.
Direnç 1–10702
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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.

