GÜNLÜK FOREX BÜLTEN

Türkiye’nin Koronavirüs Karnesi
Türkiye’nin Mart ayının başlarında başlayan koronavirüs ile
mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Son günlerde küresel bazda
artan vaka sayıları ise dikkat çekiyor. Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı son
açıklamaya göre; Türkiye’de son 24 saatte 1313 kişiye Kovid19
tanısı konuldu. 20 vatandaşımız ise virüs sebebiyle can kaybı
yaşadı. Böylelikle toplam vaka sayısı 262 bin 507 olurken; toplam
can kaybı ise 6 bin 183 oldu. Sağlık Bakanı Koca; bazı illerde özel
tedbirler almak zorunda kalındığını, tedbirlere birlikte uyulursa
başarılı olunacağını belirtti.
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EKONOMİK TAKVİM
Saat

Ülke

Önem Olay

Beklenti

Önceki

14:00 TRY

**

Para Politikası Toplantı Özeti

15:30 USD

***

GSYİH (Çeyreklik)(2. Çeyrek)

-%32.5

15:30 USD

**

GSYİH Fiyat Endeksi (Çeyreklik)(2. Çeyrek)

-%2.0

%1.6

15:30 USD

***

İşsizlik Haklarından Yararlanma Bşv.

1.000K

1.106K

16:00 USD

***

Jackson Hole Sempozyumu

16:10 USD

***

Fed Başkanı Powel’ın Konuşması

17:00 USD

***

Askıdaki Konut Satışları (Aylık)(Tem)

%3.0

%16.6

18:30 EUR

**

AMB’den Lane Konuşması

-%5.0
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PARİTE
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ANALİZ

Direnç 1– 1.1849

EURUSD

Piyasalar Almanya’dan gelen haber akışlarını takip etti. Gelen
Direnç 3– 1.2079 haber akışına göre Almanya’da Başbakan Merkel’in
koalisyonu, koronavirüs pandemisinde milyonlarca kişinin
işini korumasını sağlayan destek paketini uzattı. Berlin’de
Destek 1– 1.1772
yapılan açıklamada; iş koruma desteklerinin 2021 sonuna
Destek 2– 1.1703
kadar uzatılma kararının onaylandığı belirtildi. Onaylanan bu
Destek 3– 1.1631 teşvik ile maaş çeklerinin büyük bir kısmını ödeyerek
şirketlere ekonomik şok esnasında işçilerini tutma imkanı
sağlıyor. Bu haber akışı euro varlıkları üzerinde bir miktar
iyimserlik yaşanmasına neden oldu. Gün içerisinde ise
gündem ABD’de gerçekleşecek olan Jackson Hole
sempozyumunda olacak. Kansas City Fed’in dijital ortamda
düzenleyeceği bu sempozyumda Fed Başkanı Jerome Powell
TSİ 16:10’da bir sunum gerçekleştirecek. Bu konuşmasında
Powell’ın, Fed’in yeni enflasyon stratejisine odaklı para
politikası çerçevesinde yapabileceği yorumları merakla
izleyecek. 2020 yılı itibari ile yaklaşık olarak %6 seviyelerinde
değer kazanımı yaşayan EURUSD paritesini teknik olarak
inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla
1.18496 – 1.19490 – 1.20790 seviyeleri direnç noktaları
olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1.17721
– 1.17030 – 1.16317 seviyeleri destek noktaları olarak test
edilebilir.
Direnç 2– 1.1949
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ANALİZ

Direnç 1–7.4075

Destek 1–7.3158
Destek 2–7.2075
Destek 3-7.1205

USDTRY
Ağustos ayı ile birlikte yukarı yönlü hareketlenmeler
sergileyen USDTRY paritesinde hafta içerisinde dalgalı bir
seyir izleniyor. Gün içerisinde piyasalar, Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası’nın yayınlayacağı Ağustos ayında
gerçekleştirdiği toplantısının özetini takip edecek. Özet
14:00’da açıklanacak. Bilindiği gibi TCMB bu toplantısında
faiz oranlarında değişikliğe gitmemiş ve pas geçmişti. Fakat
karar öncesi ve sonrasında TCMB’nin TL likiditesinin
sıkılaşmasına yönelik attığı adımlar takip edildi. Bu adımlar
ile birlikte zaman zaman paritede aşağı yönlü
hareketlenmelerin yaşandığı görüldü. Diğer yandan ABD
kanadında Fed Başkanı Jerome Powell’ın gün içerisinde
Jackson Hole toplantısında gerçekleştireceği sunum takip
edilecek. Sunum 16:10’da gerçekleşecek ve dolarda küresel
bazda volatilite oldukça artabilir. USDTRY paritesini teknik
olarak incelediğimizde yukarı yönlü hareketlenmelerde
7.40754 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı
yönlü olası gevşemelerde ise sırasıyla 7.31586 – 7.20753 –
7.12059 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.
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ANALİZ

Direnç 1– 1955
Direnç 2– 1990
Direnç 3– 2014
Destek 1–1931
Destek 2–1901
Destek 3–1862

Altın
Amerika ile Çin arasında görüşmelerin yeniden
başlayabileceğine yönelik işaretlerin artması ve bu yönde
iyimserlikler küresel piyasalarda risk iştahını artırmıştı.
Bununla birlikte Çin’in ABD’den rekor miktarda soya fasulyesi
satın almaya hazırlanması bu iyimserliği oldukça artırmıştı. Bu
gelişmeler ile birlikte altında gevşeme hareketleri yaşandı ve
ons altın dün 1902 seviyelerini test etti. Ardından bu
iyimserlik ABD Ticaret Bakanlığı’ndan gelen haber akışı ile
birlikte bir miktar azaldı. ABD Ticaret Bakanlığı’ndan gelen
haber akışlarına göre; bakanlık 24 Çinli şirketi Güney Çin
Denizi’ndeki Çin askeri varlığına katkı yaptıkları gerekçesiyle
yaptırım listesine ekledi. Bu haber akışları endişeleri
artırırken, altında yukarı yönlü hareketlenmeler gerçekleşti.
Gün içerisine baktığımızda ise piyasaların gündeminde
Kansas City Fed’in gerçekleştireceği Jackson Hole
sempozyumu olacak. Online gerçekleşecek olan bu
sempozyumda Fed Başkanı Jerome Powell bir sunum
gerçekleştirecek. Bu sunumda Powell’ın yeni enflasyon
stratejisine odaklı para politikası çerçevesi değerlendirmesi
merakla izlenecek. Bu sebeple sunum ile birlikte altın
fiyatlarında volatilite artabilir. XAUUSD grafiğini teknik olarak
inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla
1955.14 – 1990.65 – 2014.33 seviyeleri direnç noktaları
olarak; 1931.25 – 1901.68 – 1862.52 seviyeleri ise destek
noktaları olarak takip edilebilir.
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ANALİZ

Direnç 1–46.54
Direnç 2-47.63
Direnç 3–48.84
Destek 1–46.06
Destek 2–44.84
Destek 3–43.70

Petrol
Piyasalar dün Amerika kanadından gelen ham petrol stokları
verisini takip etti. Gelen veriye göre Amerika’da ham petrol
stokları, geçtiğimiz hafta diğer haftaya nazaran 4,689 milyon
varil azalış gerçekleştirdi. Piyasalardaki beklentiler ise
stoklarda 3,694 milyon varil azalma yaşanabileceğin ağırlık
kazanmıştı. Veri ile birlikte petrol fiyatları üzerinde volatilite
arttı. Beklentilerin üzerinde azalan stoklar ile birlikte
fiyatlarda yukarı yönlü hareketlenmeler gerçekleşti. Diğer
yandan ABD kanadından gelen kasırga haberleri takip
ediliyor. Kasırgaların ABD Körfez Sahili’ndeki önemli rafineri
tesislerine yaklaşması fiyatlarda baskı oluşturuyor.
Kasırgaların bazı büyük rafineleri kullanılamaz hale getirme
ve küresel enerji akışına zarar verme ihtimali piyasalar
tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrolü teknik
olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde
sırasıyla 46.54 – 47.63 – 48.84 seviyeleri direnç noktaları
olarak takip ediliyor. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 46.06 –
44.84 – 43.70 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.
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Analiz
Direnç 1–2.568
Direnç 2-2.651
Direnç 3–2.740
Destek 1–2.466
Destek 2–2.348
Destek 3–2.277

NATGAS
Ağustos ayı ile birlikte gerçekleştirdiği yukarı yönlü
hareketlenmeler ile dikkatleri üzerine toplayan doğal gaz
kazançlarını korumaya devam ediyor. Ağustos ayında yaklaşık
olarak %42 düzeylerinde değer kazanımı yaşayan doğal gazda
gün içerisinde Amerika kanadından gelecek olan doğal gaz
stokları verisi takip edilecek. Veri TSİ 17:30’da açıklanacak ve
veri ile birlikte fiyatlar üzerinde volatilite artacaktır. Natgas
grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü
hareketlenmelerde sırasıyla 2.568 – 2.651 – 2.740 seviyeleri
direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü
gevşemelerde ise 2.466 – 2.348 – 2.277 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.

