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EKONOMİK TAKVİM
Saat

Ülke

Önem Olay

10:00 TRY

**

GSYHİ (Yıllık) (2.Çeyrek)

15:00 EUR

**

Almana Tüketici Fiyat Endeksi

16:00 USD

**

FOMC Üyesi Clarida’nın Konuşması

17:30 USD

*

Dallas Fed İmalat İşletme Endeksi(Ağu)

Beklenti

Önceki

%-11.8

%4.5

%-0.2
1.000K

%-0.5
1.106K

GÜNLÜK FOREX BÜLTEN
PARİTE

31.08.2020
ANALİZ

Direnç 1– 1.949
Direnç 2–1.2010 EURUSD
Direnç 3–1.2143 Avrupa Bölgesi geride bıraktığımız haftada oldukça
Destek - 1.1798
Destek –1.1724
Destek 3– 1.642

DOLAR/TL

hareketliydi. Öncelikle Avrupa Merkez
Bankası’ndan yapılan açıklamada, bazı gelişmekte
olan ülke merkez bankaları ile mevcutta açılmış olan
Euro likidite hattının Haziran 2021’e kadar
uzatıldığını bildirdi. Merkel, korona virüs krizinin
Almanya’nın finansal durumunu zorlaştırdığını ve
pandeminin daha ne kadar süreceğinin belirsiz
olduğunu vurgulayarak, Avrupa Birliği toparlanma
fonundan alınacak 22 Milyar euronun, ekonomik
teşvik programıyla planlanan ve şu ana kadar bütün
finansmanı gerçekleştirilmemiş programlara
aktarılacağını sözlerine ekledi. Haftaya veri
açısından sakin bir gün ile başlayacak olan paritede
Teknik açıdan baktığımızda 1.19070 seviyelerinde
fiyatlanıyor. Yukarı yönlü atakların devamında
1.1949 ve 1.2010 seviyeleri önemli dirençler. Aşağı
yönlü geri çekilmelerde ise 1.1798, 1.1724 ve 1.1642
seviyeleri dikkat edilmesi gereken destekler.
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Direnç – 7,3968
Direnç – 7,4200

USDTRY

Direnç – 7,4400

Yurtiçinde geride bıraktığımız haftada
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Türkiye,
bilhassa Doğu Akdeniz’de tehtid, yıldırma ve şantaj
diline boyun eğmeyecek’ şeklinde ifadeleri
önemliydi. Diğer taraftan koronavirüsünün
ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında
sağlanan kısa çalışma ödeneğinin süresi,
Cumhurbaşkanı kararıyla iki ay daha uzatıldı.
Açıklanan makro ekonomik datalara bakacak
olursak Ağustos ayında ekonomik güven endeksi
%4.4 oranında artarak 85.9 puan seviyesine
yükseldi. Haftaya yurt içi GSYİH verisi ile
başlayacağız. Beklenti yıllık bazda %-11.8
bandında. Teknik fiyatlamalara bakacak olursak
7.35070 seviyelerinde fiyatlanan kurda yukarı
yönlü ataklarda 7.3968,7.4200 ve 7.4400 dirençleri
gündeme gelebilir. Gelebilecek satışlarla birlikte
7.3029, 7.2214 ve 7.1496 seviyeleri önemli destek
noktaları.

Destek –7.3029
Destek –7.2214
Destek -7.1496

ALTIN

ANALİZ
Direnç 1–

GÜNLÜK FOREX BÜLTEN

31.08.2020

Direnç-1974,44 Altın
Direnç-1971,16 ABD kanadından Başkan Donald Trump, 3 Kasım
Destek
1945,04
Destek
1931,65
Destek
1904,35

yapılacak 59.başkanlık seçimlerine yönelik
Cumhuriyetçi Partinin başkan adaylığını kabul
ettiğini resmi olarak duyurdu. Fed cephesine
baktığımızda bakıldığında St Louis Fed başkanı
James Bullard, işsizlik oranının geçmiş resesyonlara
oranla daha hızlı düşmeye devam ettiğini belirterek,
ikinci yarıda ki işsizlikte keskin düşüş
görülebileceklerini ifade etti. Makro ekonomik
verilere bakacak olursak ABD’de Ağustos ayında
tüketici güven endeksi, 72.8 olan beklentiyi aşarak
74.1 olarak gerçekleşti. Ayrıca ABD dış ticaret
rakamları Temmuz’da 70.9 milyar dolardan, 70.3
milyar dolara yükseldi. Tüm bu rakamların ve haber
akışlarının ışığında Ons tarafı geçtiğimiz haftada
oldukça hareketliydi. Teknik açıdan bakıldığında
1960.00 seviyelerinde fiyatlanan altında yeni haftaya
satıcılı başladık. Geri çekilmelerde 1945.04, 1931.65
ve 1904.87 destekleri takip edilebilir. Yukarı yönlü
ataklarda ise 1974.44,1971.16, 2013.26.00 seviyeleri
yukarıda önemli dirençler.
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ANALİZ

Direnç 1–44.10
Direnç 2-44.80

Petrol

Amerikada özellikle geride bıraktığımız haftada
Direnç 3–45.60 kasırga endişelerinin fiyatlanmalar üzerinde ki
etkisini takip ettik. Diğer yandan ABD’de ham petrol
Destek 1–
stoklarında yaşanan düşüş ve bu düşüş ile birlikte
42.65
petrol talebinin toparlanmakta olduğuna yönelik
Destek 2–
iyimserliğin artması petrolde yaklaşık olarak son 5
41.67
ayın en iyi seviyeleri yakınlarında fiyatlamalarına
Destek 3–
devam etmesine neden oldu. ABD’de kasırgaların
40.79
petrol fiyatları üzerinde etkisinin bir miktar daha
sürebileceği bekleniyor. Crude yükseliş hareketinin
ardından dar bir bant hareketi yapmaya devam
ediyor. Bu dar bandın yukarı yönlü kırılıp hareketin
devamında 44.10, 44.80 ve 45.60
karşılaşabileceğimiz dirençler. Geri çekilmelerde ise
42.65, 41.67, 40.79 aşağıda takip edebileceğimiz
destek noktaları.
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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.

