GÜNLÜK FOREX BÜLTEN

Koca Son Verileri Açıkladı
Türkiye’nin Mart ayının başlarından itibaren başlayan koronavirüs
mücadelesi devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gün ve gün
kamuoyunu bilgilendiriyor. Koca’nın yaptığı son açıklamalara göre;
son 24 saatte vaka sayısı 2 bin 131, vefat sayısı 95 olarak
gerçekleşti. Ek olarak son 24 saatte 4 bin 651 kişi taburcu olurken,
salgını kapıp iyileşenlerin sayısı 33 bin 791 olarak güncellendi. Ek
olarak Koca; yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüşlerin
sürdüğünü, bu başarının riske atılmaması gerektiğini belirtti.
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EKONOMİK TAKVİM
Saat

Ülke

Önem Olay

Beklenti

Önceki

15:30

USD

**

Mal Ticaret Dengesi (Mar)

-59,89B

15:30

USD

**

Otomotiv Hariç Perakende Stokları (Mar)

0,30%

16:00

USD

**

S&P/CS Konut Fiyat End. Bileşik - (Yıllık) (Şub )

3,30%

3,10%

17:00

USD

***

Conference Board (CB) Tüketici Güveni (Nis)

88

120

23:30

USD

**

ABD Petrol Enst. Haftalık Ham Petrol Stokları

13,226M
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PARİTE
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ANALİZ

Direnç 1– 1.0891

EURUSD

Yeni haftaya 1.08 seviyelerinde başlangıç yapan EURUSD
Direnç 3– 1.1146 paritesinde dalgalı bir seyir izleniyor. Son zamanlarda
koronavirüs salgınının yayılma hızının azalması; buna bağlı
olarak başta Almanya olmak üzere bazı ülkelerde sıkı
Destek 1– 1.0809
önlemlerin gevşetilmeye başlanabileceği beklentileri ile
Destek 2– 1.0731
küresel piyasalarda risk iştahı bir miktar arttı. Artan bu risk
Destek 3– 1.0651 iştahı ile dolar küresel bazda değer kayıpları yaşadı diyebiliriz.
Gün içerisinde Euro bölgesinden gelecek olan ve piyasaları
sert etkileyebilecek bir ekonomik veri akışı bulunmuyor. Bu
sebeple piyasalar TSİ 17:00’da Amerika’dan gelecek olan CB
Tüketici Güveni Endeksi verisini takip edecek ve veri ile
birlikte volatilite bir miktar artacaktır. Diğer yandan hafta
içerisinde Avrupa Merkez Bankası’nın gerçekleştireceği
toplantı merakla bekleniyor ve toplantı sonrasında
alınabilecek kararlar Euro varlıkları üzerinde hareketliliği
artıracaktır. Karar Perşembe günü açıklanacak. EURUSD
paritesini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü
hareketlenmelerde sırasıyla 1.08915 – 1.09882 – 1.11461
seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü
gevşemelerde ise 1.08098 – 1.07317 – 1.06513 seviyeleri
destek noktaları olarak test edilebilir.
Direnç 2– 1.0988
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ANALİZ

Direnç 1–7.
Direnç 2–7.

Destek 1–6.
Destek 2–6.
Destek 3-6.

USDTRY
İçerisinde bulunduğumuz haftaya 6.94 seviyelerinde
başlangıç yapan USDTRY paritesi kademeli yukarı yönlü
hareketlenmelerine devam etti ve 7.00 seviyelerinin
yakınlarında fiyatlamalar gerçekleştiriyor. Koronavirüs
pandemisinin tüm küresel piyasaları etkisi altına alsa da;
gelişmekte olan ülke para birimlerini bir miktar daha fazla
etkiledi diyebiliriz. Bunlar arasında TL’de yerini aldı ve dolar
karşısında Mart ayında yaklaşık olarak %13 oranında değer
kayıpları yaşadı. Gün içerisinde piyasalar ABD kanadından
gelecek olan ekonomik verileri yakından takip edecek ve
bunlar arasında 17:00’da gelecek olan CB Tüketici Güveni
endeksi önemli bir yer tutuyor. Veri ile birlikte dolarda
küresel bazda volatilite artabilir. Diğer yandan FED’in faiz
oranı kararı yarın açıklanacak. Karar ve ardından yapılacak
basın toplantısı önemle takip edilecek. USDTRY grafiğini
teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü
hareketlenmelerde sırasıyla 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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ANALİZ

Direnç 1– 1705
Direnç 2– 1731
Direnç 3– 1747
Destek 1–1672
Destek 2–1640
Destek 3–1601

Altın
Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği yukarı yönlü
hareketlenmeler ile birlikte son 7 yılı aşkın sürenin en iyi
seviyeleri yakınlarında fiyatlamalar gerçekleştiren altında bir
miktar gevşeme hareketleri yaşanıyor. Son günlerde
koronavirüs pandemisinin yayılma hızının azalması ve
Almanya, İtalya ve Fransa gibi ülkelerin önümüzdeki günlerde
koronavirüs yasaklarını bir miktar gevşetebileceği beklentileri
küresel piyasalarda bir miktarda olsa baskıları azalttı. Azalan
bu baskılar ile artan risk iştahı altında aşağı yönlü
hareketlenmelerin yaşanmasına neden oldu. Küresel bazda
gelebilecek haber akışları yakından takip edilecek. Diğer
yandan yarın FED faiz oranı kararını açıklayacak. TSİ 21:00’da
karar açıklanacakken; TSİ 21:30’da ise basın toplantısı
düzenlenecek. Bu sebeple altın fiyatlarında volatilitede artış
yaşanabilir. XAUUSD grafiğini teknik olarak inceleyecek
olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde 1705.63 – 1731.87 –
1747.36 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir.
Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1672.25 – 1640.65 – 1601.28
seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.
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ANALİZ

Direnç 1–
Direnç 2
Direnç 3–
Destek 1–
Destek 2–
Destek 3–

Petrol
Son zamanlarda petrol piyasasında yaşanan gelişmeler
oldukça dikkat çekiciydi ve piyasalar tarihi anlara tanıklık etti.
Yaşanan gelişmeler petrol fiyatlarında çökmelere neden oldu
ve fiyatlar düşük seviyelerde kalmaya devam ediyor. Bu
sebeple, petrol fiyatları ham petrol stoklarının arz
endişelerini güçlendirmesi ile birlikte üzerinde baskı
hissetmeye devam ediyor. Bir yandan arz bolluğu, diğer
yandan taleplerde yaşanan düşüşe; geçtiğimiz haftalarda
depolama sorunu da eklenmişti ve fiyatlarda aşağı yönlü
hareketlenmeler görmüştük. OPEC ve koalisyonu geçtiğimiz
haftalarda arz kısma anlaşmasına varsa da, bu anlaşma
düşüşe engel olamamıştı. Arz kısma anlaşması Mayıs ayının
başında başlayacak. Diğer yandan Saudi Aramco üretim
kısmaya Mayıs ayının başından önce başladığı belirtiliyor.
Piyasalar küresel bazda yaşanan gelişmeleri yakından takip
ediyor. Brent petrol grafiğini teknik olarak inceleyecek
olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 24.59 –
28.52 – 31.15 seviyeleri direnç noktaları olarak takip
edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 20.67 – 17.96 – 15.92
seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.
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28.04.2020
Analiz

Direnç 1–
Direnç 2Direnç 3–
Destek 1–
Destek 2–
Destek 3–

NATGAS
Geçtiğimiz hafta kademeli yukarı yönlü hareketlenmeler
gerçekleştiren doğal gaz fiyatları 2.00 seviyesinin üzerini
görmüştü. Fakat haftayı 2.00 seviyesinin altında kapatan
doğal gaz fiyatlarında bu seviyenin altında fiyatlamalar
devam ediyor. Piyasalar enerji sektöründe yaşanan
gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu konuda gelebilecek olan
haber akışları volatilitede artışa neden olabilir. Yukarı yönlü
toparlanmalarda ilk olarak karşımıza 2.000 seviyesi direnç
noktası olarak çıkıyor. Bu seviyenin kırılması ile birlikte
sırasıyla 2.081 – 2.189 seviyeleri diğer direnç noktaları olarak
takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise sırasıyla 1.902
– 1.810 – 1.733 seviyeleri destek noktaları olarak test
edilebilir.
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Analiz

DAX
Koronavirüs pandemisinin yayılma hızının son günlerde bir
Direnç 2-11035 nebze azalma göstermesi ve Almanya, İtalya ve Fransa gibi
Direnç 3–11390 ülkelerin koronavirüs yasaklarını önümüzdeki günlerde
gevşetebileceği beklentileri dax üzerinde baskıların bir miktar
Destek 1–10589 azalmasına neden oldu. Almanya’nın diğer ülkelere nazaran
Destek 2–10313 başarılı bir koronavirüs sınavı vermesi endeksin
Destek 3–10188 toparlanmasına yardımcı olabilir. Bu gelişmeler ile birlikte bir
miktar toparlanma eğilimleri gerçekleştirmeye çalışan DAX
endeksinde kademeli yukarı yönlü hareketlenmeler
gerçekleşti. Teknik olarak incelediğimizde 10818.9 – 11035.5
– 11390.3 seviyeleri direnç noktaları olarak; 10589.7 –
10313.2 – 10188.9 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip
edilebilir.
Direnç 1–10818
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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.

