GÜNLÜK FOREX BÜLTEN

Türkiye’nin Koroonavirüs Mücadelesinde Son Durum
Son günlerde koronaviüs pandemisinde yeni vaka sayısında bir
miktar artışlar yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre
Türkiye’de son 24 saatte 1412 kişiye Kovid19 tanısı konuldu. 19 kişi
ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Böylelikle toplam vaka sayısı
254 bin 520 olurken; toplam can kaybı ise 6 bin 58 oldu. Sağlık
Bakanı Fahrettin Koca; Son bir haftada ortalaması 1245 olan yeni
vaka sayısının 1400 seviyesini geçtiğini; buna karşılık 3 Ağustos’ta
41 bin olan günlük test sayısının 92 binin üzerinde olduğunu
belirtti. Ek olarak Koca; filyasyon ekip sayısının 9344’lere ulaştığını,
temaslılara ulaşma oranının %98.9 olduğunu açıkladı.
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EKONOMİK TAKVİM
Saat

Ülke

Önem Olay

Beklenti

Önceki

%2.0

%13.9

09:00 GBP

***

Perakende Satışlar (Aylık)(Tem)

09:00 GBP

**

Perakende Satışlar (Yıllık)(Tem)

10:00 TRY

*

Tüketici Güveni (Ağu)

10:30 EUR

***

Almanya İmalat Satın Alma Müd. End. (PMI)

52.5

51.0

10:30 EUR

**

Almanya Hizmet Satın Alma Müd. End. (PMI)

55.1

55.6

11:00 EUR

**

İmalat Satın Alma Müd. End. (PMI)

52.9

51.8

11:00 EUR

**

Markit Bileşik Satın Alma. Müd. End. (PMI)

54.9

54.9

11:30 GBP

***

Bileşik PMI

57.0

11:30 GBP

***

İmalat Satın Alma Müd. End. (PMI)

53.3

11:30 GBP

***

Hizmet Satın Alma Müd. End. (PMI)

56.5

16:45 USD

**

Hizmet Satın Alma Müd. (PMI)(Ağu)

51.0

50.0

17:00 USD

***

Mevcut Ev Satışları (Tem)

5.38M

4.72M

%0.1

-%1.6
60.9
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PARİTE
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ANALİZ

Direnç 1– 1.1906

EURUSD

Piyasalar Avrupa Merkez Bankası’nın son gerçekleştirdiği
Direnç 3– 1.2037 toplantısının tutanaklarını takip etti. Tutanaklarda; politika
yapıcılarının tahvil alımlarının esnekliğini tartıştığı ve finansal
piyasaların sakinliği destekleyici politika tedbirlerinin devam
Destek 1– 1.1809
edileceğine güvenildiğinin yansıtıldığı belirtildi. Gün içerisine
Destek 2– 1.1700
baktığımızda ise Almanya’dan ve Euro bölgesinden gelecek
Destek 3– 1.1535 olan PMI verileri takip edilecek. Veriler TSİ 10:30’da ve
11:00’da açıklanacak ve veriler ile birlikte Euro varlıklarında
volatilite artacaktır. ABD kanadına baktığımızda ise 17:00’da
gelecek olan Mevcut Ev Satışları verisi dolar kanadında
küresel bazda hareketliliği artırabilir. Yukarı yönlü
hareketlenmeler ile birlikte içerisinde bulunduğumuz hafta
1.1966 seviyelerini test eden EURUSD paritesinde bu
seviyelerde tutunma yaşanmadı ve dün aşağı yönlü
hareketlenmeler gerçekleşti. Bunlarla birlikte dün Avrupa
Merkez Bankası; ABD Merkez Bankası’nın fonlama
koşullarının iyileşmesi nedeniyle dünyanın önde gelen
merkez bankalarıyla 7 günük dolar likidite operasyonlarının
sıklığını 1 Eylül’den itibaren haftada 3’ten bire indireceğini
duyurdu. Tüm bunlar ışığında EURUSD paritesini teknik olarak
inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla
1.19061 – 1.19648 – 1.20375 seviyeleri direnç noktaları
olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1.18098
– 1.17007 – 1.15351 seviyeleri destek noktaları olarak test
edilebilir.
Direnç 2– 1.1964
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ANALİZ

Direnç 1–7.3445
Direnç 2–7.3770
Direnç 3-7.3994
Destek 1–7.2689
Destek 2–7.2044
Destek 3-7.1209

USDTRY
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dün Ağustos ayı
toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı sonrasında merkez
bankası beklentilere paralel olarak faiz oranlarında
değişikliğe gitmedi. Böylece bir hafta vadeli repo ihalelerinin
faizi %8.25 seviyesinde kaldı. Açıklamada ise; likidite
tedbirlerinin süreceği, sıkılaştırma adımlarının makro
finansal istikrarı destekleyeceği belirtildi. Kararda; reel kur
düzeyinin cari işlemler dengesini destekleyeceği, Mayıs
ayında başlayan toparlanmanın güç kazandığının altı çizildi.
TCMB’nin faiz kararı açıklaması sonrasında USDTRY
paritesinde volatilite arttı ve paritede yukarı yönlü
hareketlenmeler gerçekleşti. Karar öncesi 7.25 seviyelerine
doğru aşağı yönlü hareketlenmeler gerçekleştiren USDTRY
paritesi karar ile birlikte yukarı yönlü hareketlenmeler
gerçekleştirdi ve 7.35 seviyeleri test edildi. Gün içerisinde
piyasalar 10:00’da yurtiçinden gelecek olan Tüketici Güveni
verisini takip edecek. USDTRY grafiğini teknik olarak
inceleyecek olursak yukarı yönlü olası hareketlenmelerde
7.34458 – 7.37700 – 7.39941 seviyeleri direnç noktaları
olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise
7.26895 – 7.20443 – 7.12094 seviyeleri destek noktaları
olarak test edilebilir.
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ANALİZ

Direnç 1– 1975
Direnç 2– 2015
Direnç 3– 2049
Destek 1–1927
Destek 2–1906
Destek 3–1862

Altın
Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği rekor seviyeleri
sonrasında içerisinde bulunduğumuz haftada aşağı yönlü
hareketlenmeler gerçekleştiren altın fiyatlarında piyasalar
dün Amerika kanadından gelen ekonomik verileri takip etti.
Gelen veriye göre Amerika’da işsizlik maaşı başvuruları
geçtiğimiz hafta 1 milyon 106 bin olarak gerçekleşti. Ve
beklentilerin üzerinde çıktı. Böylelikle son zamanlarda iş gücü
piyasasında yaşanan toparlanmanın bir miktar mola verdiği
görülmüş oldu. Diğer yandan Çin Ticaret Bakanlığı; ABD ile
ticaret anlaşmasına ilişkin görüşmelere yeniden başlanması
konusunda anlaşma sağlandığı açıklamasında bulundu.
Açıklamaya göre Çin ile ABD imzalanan ticaret anlaşmasında
ilerlemeyi görüşmek üzere yakın zamanda bir görüşme
gerçekleştirecek. Faz1 anlaşmasına göre yetkililer 6 ayda bir
toplanarak ilerlemeyi gözden geçirmeleri gerekiyor. Bu
sebeple hafta sonu iki tarafın görüşme yapması planlanıyordu
fakat bu görüşme ertelenmişti. Görüşmenin tekrar
yapılmasında anlaşılması küresel piyasalarda risk iştahını
artırdı. Bu da altında aşağı yönlü hareketlenmelere destek
verdi. XAUUSD grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak
yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1975.21 – 2015.80
– 2049.84 seviyeleri direnç noktaları olarak; 1927.38 –
1906.98 – 1862.93 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip
edilebilir.
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ANALİZ

Direnç 1–45.68
Direnç 2-46.22
Direnç 3–47.44
Destek 1–44.43
Destek 2–43.97
Destek 3–43.20

Petrol
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ortak bir açıklama yaparak
OPEC+ ve koalisyonun petrol üretimini düşürme anlaşmasına
uyulması çağrısında bulundu. İki telefon görüşmesi aracılığı
ile biraraya geldi. OPEC tarafından yapılan açıklamada;
günlük ham petrol üretimi kesinti miktarının 1 Temmuz-31
Aralık arasındaki 6 aylık süreçte 7.7 milyon varil olacağı; 1
Ocak 2020-30 Nisan 2022 arasındaki 16 ay boyunca ise 5.8
milyon varil kısıntıya gidileceği belirtilmişti. Amerika kanadına
baktığımızda ise ticari ham petrol stoklarının geçtiğimiz hafta
bir önceki haftaya nazaran 1.6 milyon varil azalış kaydetti.
Piyasalardaki beklentiler ise stokların 2.7 milyon varil
azalabileceği yönünde ağırlık kazanmıştı. Dalgalı bir seyir
izleyen Brent petrolü haftanın son işlem gününde teknik
olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde
sırasıyla 45.68 – 46.22 – 47.44 seviyeleri direnç noktaları
olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 44.43 –
43.97 – 43.20 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.
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NATGAS

21.08.2020
Analiz

Direnç 1–2.505
Direnç 2-2.628
Direnç 3–2.717
Destek 1–2.283
Destek 2–2.076
Destek 3–1.923

NATGAS
Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirdiği yukarı yönlü
hareketlenmeler ile dikkatleri üzerine çeken doğal gaz
fiyatlarında piyasalar dün Amerika’dan gelen doğal gaz
stokları verisini takip etti. Gelen veriye göre Amerika’da
geçtiğimiz hafta doğal gaz stokları 43B olarak gerçekleşti. Veri
ile birlikte doğal gaz fiyatları üzerinde volatilite artarken; bir
miktar aşağı yönlü hareketlenmeler gerçekleşti. Haftanın son
işlem gününde Natgas grafiğini teknik olarak inceleyecek
olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde ilk olarak 2.505
seviyesi karşımıza direnç noktası olarak çıkıyor. Bu seviyenin
geçilmesi ile birlikte sırasıyla 2.628 ve 2.717 seviyeleri diğer
direnç noktaları olarak test edilebilir. Aşağı yönlü
gevşemelerde ise ilk olarak 2.283 seviyesi karşımıza destek
noktası olarak çıkabilir. Bu seviyenin geçilmesi ile birlikte
sırasıyla 2.076 ve 1.923 seviyeleri diğer 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 2. Çeyrek sonuçlarına göre karda olan fx hesaplarının oransal dağılımı %40.34; zararda olan fx hesaplarının oransal dağılımı
%59.66’dir.

