GÜNLÜK FOREX BÜLTEN

Türkiye’nin Güncel Koronavirüs Karnesi
Mart ayının ortalarında başlayan koronavirüs ile mücadele devam
ediyor. Sağlık Bakanlığı günbegün güncel durumu komuoyu ile
paylaşıyor ve son günlerde artan vaka sayıları dikkat çekiyor.
Açıklamaya göre Türkiye’de son 24 saatte 1502 kişiye Kovid19
tanısı konuldu. 24 vatandaşımız ise virüs nedeniyle can verdi.
Böylelikle toplam vaka sayısı 261 bin 194; toplam can kaybı ise 6
bin 163 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; yeni hasta sayısını
düşürmek mücadelenin en önemli hedefi olduğunu, bu hedef için
tedbirlere uyumun şart olduğunu belirtti.
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EKONOMİK TAKVİM
Saat

Ülke

Önem Olay

15:30 USD

***

Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık)(Tem)

15:30 USD

**

Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık)(Tem)

16:00 EUR

**

AMB’dan Schnabel Konuşması

17:30 USD

***

Ham Petrol Stokları

19:00 GBP

**

BoE MPC Üyesi Haldane’in Konuşması

Beklenti

Önceki

%2.0

%3.6

%4.3
-3,833M

%7.6
-1,632M
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PARİTE
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ANALİZ

Direnç 1– 1.1847

EURUSD

Piyasalar dün Almanya kanadından gelen ekonomik verileri
Direnç 3– 1.1964 takip etti. Gelen veriye göre Almanya ekonomisi ikinci
çeyrekte %9.7 oranında daraldı. Gelen veri ile birlikte
Almanya ekonomisinin yavaş bir toparlanma gösterdiği
Destek 1– 1.1783
görüldü. İlk açıklanan daralma rakamı 10.1 seviyesindeydi.
Destek 2– 1.1707
Diğer yandan yine Almanya’da Ifo iş güveni endeksi takip
Destek 3– 1.1622 edildi. Buna göre Ağustos ayında söz konusu veri 92.6 olarak
gerçekleşti ve beklentilerin bir miktar üzerine çıktı. Söz
konusu veri Temmuz ayında 90.4 seviyesindeydi. İçerisinde
bulunduğumuz haftada dalgalı bir seyir izleyen EURUSD
paritesinde piyasalar gün içerisinde Avrupa Merkez
Bankası’ndan Schnabel’in konuşmasını takip edecek. Diğer
yandan ABD kanadında bu hafta gerçekleşecek olan Jackson
Hole toplantısı takip edilecek. Bu toplantı sonrasında Fed
Başkanı Powell Perşembe günü 16:10 gibi konuşma
gerçekleştirecek. Bu konuşmada piyasaların gündeminde
ortalama enflasyon ifadesi olup olmayacağı yer alacak. Bu
ifade konuşmada yer aldığı taktirde enflasyonun %2
seviyelerinin üzerine çıkmasına Fed’in göz yumabileceği
beklenecek. EURUSD paritesini teknik olarak inceleyecek
olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1.18472 –
1.19081 – 1.19648 seviyeleri direnç noktaları olarak; 1.17836
– 1.17074 – 1.16225 seviyeleri ise destek noktaları olarak
takip edilecek.
Direnç 2– 1.1908
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DOLAR/TL
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ANALİZ

Direnç 1–7.4089

Destek 1–7.3490
Destek 2–7.2689
Destek 3-7.2044

USDTRY
Ağustos ayı ile birlikte yukarı yönlü hareketlenmeleri
hızlanan USDTRY paritesi tarihi yüksek seviyelerin
yakınlarında fiyatlamalarına devam ediyor. Geçtiğimiz
günlerde TCMB Ağustos ayı toplantısını gerçekleştirmiş ve
beklentilere paralel olarak faiz oranında değişikliğe
gitmemişti. Fakat toplantı öncesinde ve sonrasında
TCMB’nin TL’nin likiditesini sıkılaştırmaya yönelik attığı
adımlar takip edildi. Bu adımlar ve geçtiğimiz hafta
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Karadeniz’de doğal gaz
bulunduğuna ilişkin açıklamaları ile birlikte zaman zaman
USDTRY paritesinde aşağı yönlü hareketlenmeler yaşansa
da; bu hareketlenmeler uzun vadeye yayılamadı. Diğer
yandan TCMB Ağustos ayına ilişkin İktisadi Yönelim
İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi verilerini
yayımladı. Buna göre reel kesim güven endeksi Ağustos
ayında artış gösterdi. Bir önceki aya göre Ağustos ayında
reel kesim güven endeksi 5.5 puan arttı ve 106.2
seviyesinde gerçekleşti. Haftanın üçüncü işlem gününde
USDTRY paritesini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı
yönlü hareketlenmelerde 7.40890 seviyesi direnç noktası
olarak; 7.34907 – 7.26895 – 7.20443 seviyeleri ise destek
noktaları olarak takip edilebilir.
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ALTIN
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ANALİZ

Direnç 1– 1938
Direnç 2– 1962
Direnç 3– 2015
Destek 1–1906
Destek 2–1879
Destek 3–1862

Altın
Hafta içerisinde Amerika ile Çin arasında 1. Faz anlaşmaya
ilişkin
görüşmelerin
kesintilerden
sonra
yeniden
başlayacağına dair işaretler ile birlikte altın fiyatlarında
volatilite bir miktar arttı. Birinci faz anlaşmaya göre Çin,
önümüzdeki 2 yıl içerisinde anlaşma dahilinde en az 200
milyar dolar değerinde Amerikan mal ve hizmeti alacak. İkili
arasında görüşmelerin tekrar başlaması küresel bazda
iyimserliği bir miktar artıracaktır. Bu konuda gelebilecek
haber akışları yakından takip edilecek. Diğer yandan hafta
içerisinde ABD kanadında gerçekleşecek olan Jackson Hole
sempozyumu takip edilecek. Perşembe günü gerçekleşecek
olan toplantıda Fed Başkanı Jerome Powel online olarak TSİ
16:00 gibi sunum gerçekleştirecek. ‘Para Politikası Çerçevesi
Gözden Geçirmesi’ isimli bu sunumda piyasalar Powell’ın
enflasyon hakkında ifadelerini merakla bekleyecek. Powell’ın
ortalama enflasyon ifadesini kullanması, enflasyonun %2’nin
üzerine zaman zaman çıkmasına izin verilebileceği
beklentisini oluşturacak. Tüm gelişmeler altın fiyatlarında
volatilitenin artmasına neden olabilir. Küresel risk iştahının
bir miktar artması ile birlikte aşağı yönlü hareketlenmeler
gerçekleştiren
XAUUSD
grafiğini
teknik
olarak
incelediğimizde 1938.38 – 1962.65 – 2015.80 seviyeleri
direnç noktaları olarak; 1906.98 – 1879.90 – 1862.93
seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir.

GÜNLÜK FOREX BÜLTEN
Petrol
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ANALİZ

Direnç 1–47.22
Direnç 2-48.31
Direnç 3–49.51
Destek 1–45.77
Destek 2–44.52
Destek 3–43.63

Petrol
Amerika ile Çin arasında birinci faz anlaşmanın nasıl
ilerleyebileceğine yönelik görüşmelerin tekrar başlayacağına
yönelik beklentilerin artması küresel bazda risk iştahının
artmasına neden oldu. Oluşan bu iyimser hava küresel petrol
taleplerine
olumlu
yansıyabileceği
beklentilerini
oluştururken; bu beklenti petrol fiyatlarında yukarı yönlü
hareketlenmeler yaşanmasına neden oldu. Diğer yandan
ABD’de Körfez Sahili’nde kasırga endişelerinin yaşanması
üretimlerin sınırlanmasına ve bir miktar azalmasına neden
oldu. Yaşanan bu gelişmeler de petrol de yukarı yönlü
hareketlenmeleri destekleyen bir diğer unsur olarak
karşımıza çıktı. Gün içerisine baktığımızda ise piyasalar
Amerika kanadından gelecek olan ham petrol stokları verisini
takip edecek. Veri TSİ 17:30’da açıklanacak ve veri ile birlikte
fiyatlarda volatilite artacaktır. Brent petrolü teknik olarak
inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla
47.22 – 48.31 – 49.51 seviyeleri direnç noktaları olarak takip
edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 45.77 – 44.52 – 43.63
seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.
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NATGAS
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Analiz

Direnç 1–2.738
Direnç 2-2.899
Direnç 3–3.058
Destek 1–2.490
Destek 2–2.283
Destek 3–2.076

NATGAS
Ağustos ayının yıldızlarından biri kuşkusuz ki doğal gaz
fiyatları. Geçtiğimiz aylarda zayıf volatilite sergileyen doğal
gaz fiyatları 2.00 seviyesinin altında uzun süre dalgalı bir seyir
izlemişti. Fakat Ağustos ayı ile birlikte yukarı yönlü
hareketlenmeleri hız kazanan doğal gaz fiyatları; 2020 yılının
en iyi seviyelerinde fiyatlamalarına devam ediyor. Piyasalar
yarın Amerika kanadından gelecek olan doğal gaz stokları
verisini takip edecek. Veri TSİ 17:30’da gelecek ve veri ile
birlikte fiyatlar üzerinde volatilite artacaktır. Natgas grafiğini
teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü
hareketlenmelerde sırasıyla 2.738 – 2.899 – 3.058 seviyeleri
direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü
gevşemelerde ise 2.490 – 2.283 – 2.076 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 2. Çeyrek sonuçlarına göre karda olan fx hesaplarının oransal dağılımı %40.34; zararda olan fx hesaplarının oransal dağılımı
%59.66’dir.

