GÜNLÜK FOREX BÜLTEN

Türkiye’nin Koronavirüs Mücadelesinde Güncel Durum
Son zamanlarda açıklanan verilere bakıldığında yeni vaka
sayılarında yaşanan artış dikkat çekiyor. Küresel bazda da
baktığımızda koronavirüs pandemisinde yeni vaka sayılarında bir
miktar artış olduğu görülüyor. Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı son
açıklamaya göre Türkiye’de son 24 saatte 1491 kişiye Kovid19 tanısı
konnuldu. 26 vatandaşımız ise virüs nedeniyle can kaybı yaşadı.
Böylelikle vaka sayısı toplamda 263 bin 998 olurken; toplam can
kaybı ise 6 bin 209 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; son dönemde
iyileşen hasta sayısının yeni hasta sayısında az olduğunu, aktif hasta
sayısını kontrollü tutmanın yolunun yeni hasta sayısını azaltmak
olduğunu ve bunun en geçerli yolunun tedbirler olduğunu belirtti.
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EKONOMİK TAKVİM
Saat

Ülke

Önem Olay

Beklenti

Önceki

09:00 GBP

**

Nationwide Konut Fiyat Endeksi (HPI)(Yıllık)

%1.5

09:00 GBP

**

Nationwide Konut Fiyat Endeksi (HPI)(Aylık)

%1.7

09:00 EUR

**

GFK Tüketici Güven Endeksi (Eyl)

10:00 TRY

*

Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Ağu)

82.20

15:30 USD

**

Mal Ticaret Dengesi (Tem)

-70.99B

15:30 USD

**

Kişisel Tük. Harcamaları Fiyat End. (Yıllık)(Tem)

0.8

15:30 USD

**

Kişisel Gider (Aylık)(Tem)

16:05 GBP

***

BoE Başkanı Bailey Konuşması

17:00 USD

**

Michigan Tüketici Hissiyatı (Ağu)

1.2

-0.3

%1.5

%5.6

72.8

72.5
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PARİTE
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ANALİZ

Direnç 1– 1.1908

EURUSD

Piyasaların başrolü dün Fed Başkanı Jerome Powell’dı. Kansas
Direnç 3– 1.2037 City Fed’in düzenlediği Jackson Hole Sempozyumu’nda bir
konuşma gerçekleştiren Powell ile birlikte piyasalarda sert
hareketlenmeler yaşandı. Bu konuşmasında Powell; Fed’in
Destek 1– 1.1783
ortalama %2 enflasyon hedefleyeceğini, bununla birlikte
Destek 2– 1.1707
Fed’in maksimum istihdam konusundaki değişikliği, iş gücü
Destek 3– 1.1622 piyasası kazançlarının daha geniş tabanlı işlemesine olanak
sağlayacağını belirtti. Fed’in para politikasına yönelik yeni
yaklaşımı ile birlikte küresel bazda volatilite oldukça arttı.
Dolar; Powell’ın konuşması ardından önemli paralar
karşısındaki kayıplarını geri aldı. Diğer yandan dün gün
içerisinde ABD kanadından gelen büyüme verisi takip edildi.
Ticaret Bakanlığı’nın açıklamasına göre ABD ekonomisi, yılın
ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yıllıklandırılmış
olarak %31.7 küçüldü. Gün içerisinde piyasalar Almanya
kanadından gelecek olan Tüketici Güven Endeksi verisini
takip edecek. EURUSD paritesini haftanın son işlem gününde
teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü
hareketlenmeler 1.19081 – 1.19648 – 1.20375 seviyeleri
direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü
gevşemelerde ise 1.17836 – 1.17074 – 1.16225 seviyeleri
destek noktaları olarak test edilebilir.
Direnç 2– 1.1964
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DOLAR/TL
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ANALİZ

Direnç 1–7.4089

Destek 1–7.3066
Destek 2–7.2689
Destek 3-7.2044

USDTRY
İçerisinde bulunduğumuz ay ile birlikte yukarı yönlü
kademeli hareketlenmeler gerçekleştiren USDTRY paritesi
son günlerde dalgalı bir seyir izliyor. Dün piyasalar TCMB’nin
yayımladığı; 20 Ağustos’ta gerçekleştirdiği politika toplantı
özetini takip etti. Özette; üçüncü çeyreğe ilişkin anket
göstergelerinin ve yüksek frekanslı verilerin ikinci çeyrekteki
sert daralmanın ardından ekonomide belirgin bir
toparlanmaya işaret ettiği belirtildi. Ardından Fed Başkanı
Jerome Powell’ın Jackson Hole Sempozyumu’nda
gerçekleştirdiği konuşma takip edildi. Fed’in para
politikasına yönelik yeni yaklaşımını açıklayan Powell ile
birlikte küresel bazda hareketlilik oldukça arttı. Fed’in
ortalama %2 enflasyon hedefleyeceğini duyuran Powell
sonrasında USDTRY, düşüşünü geri aldı. Gün içerisinde
piyasalar yurtiçinden gelecek olan Tüketici Güven Endeksi
verisini takip edecek. Veri 10:00’da açıklanacak. USDTRY
paritesini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü
hareketlenmelerde 7.40890 seviyesi direnç noktası olarak
izlenebilir. Gevşemelerde ise 7.30665 – 7.26895 – 7.20443
seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.
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ALTIN

28.08.2020
ANALİZ

Direnç 1– 1961
Direnç 2– 1989
Direnç 3– 2015
Destek 1–1906
Destek 2–1879
Destek 3–1862

Altın
Altın fiyatlarında son zamanlarda takip edilen gelişmeler arttı.
Piyasalar bir yandan ABD ile Çin arasında Güney Çin Denizi’ne
ilişkin gelişmelerden kaynaklanan gerilimi yakından izlerken;
bir yandan koronavirüs pandemisindeki gelişmeleri takip
ediyor. Bunlar dışında dün piyasalar Fed Başkanı Jerome
Powell’ın Kansas City Fed’in gerçekleştirdiği Jackson Hole
Sempozyumu’nda yaptığı konuşmayı takip etti. Bu konuşma
öncesinde aşağı yönlü kademeli hareketler sergileyen altın,
konuşma ile birlikte oldukça hareketlendi ve ilk etapta yukarı
yönlü hareketler yaşadı. Ardından ise aşağı yönlü gevşeyen
ons altın 1909 seviyelerini test etti. Fed Başkanı Powell; para
politikasına ilişkin yeni bir yaklaşık açıkladı. Bu açıklamasında
Powell; Fed’in enflasyon konusunda daha gevşek bir duruşa
geçeceğini ve Amerika’da işsizliğin ne oranda düşük olması
konusundaki görüşlerini belirtti. Diğer yandan ABD’den gelen
ekonomik veriye göre; ABD ekonomisi 2. Çeyrekte yukarı
revizyona karşılık rekor düzeyde daraldı. ABD ekonomisi yılın
ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yıllıklandırılmış
olarak %31.7 küçüldü. Haftanın son işlem gününde XAUUSD
grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü
hareketlenmelerde 1961.30 – 1989.57 – 2015.80 seviyeleri
direnç noktaları olarak; 1906.98 – 1879.90 – 1862.93
seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir.
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Petrol
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ANALİZ

Direnç 1–46.42
Direnç 2-47.22
Direnç 3–48.31
Destek 1–44.52
Destek 2–43.63
Destek 3–42.45

Petrol
Amerika kanadında kasırga endişeleri petrol fiyatlarında
hareketlenmelerin yaşanmasına neden oluyor. ABD’de Laura
kasırgasının üretim ve rafineri faaliyetleri aksatması,
fiyatlarda kademeli yukarı yönlü hareketlenmeler
yaşanmasına neden oldu. Diğer yandan ABD’de ham petrol
stoklarında yaşanan düşüş ve bu düşüş ile birlikte petrol
talebinin toparlanmakta olduğuna yönelik iyimserliğin
artması petrolde yaklaşık olarak son 5 ayın en iyi seviyeleri
yakınlarında fiyatlamalarına devam etmesine neden oldu.
ABD’de kasırgaların petrol fiyatları üzerinde etkisinin bir
miktar daha sürebileceği bekleniyor. Diğer yandan ABD ile Çin
arasında gerilimlerin artması fiyatlar üzerinde zaman zaman
baskılar oluşmasına neden oluyor. Bu sebeple jeopolitik
gelişmeler de fiyatlar üzerindeki önemini koruyor. Haftanın
son işlem gününde Brent petrolü teknik olarak inceleyecek
olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 46.42 –
47.22 – 48.31 seviyeleri direnç noktaları olarak takip
edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 44.52 – 43.63 – 42.45
seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.
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NATGAS
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Analiz
Direnç 1–
Direnç 2Direnç 3–
Destek 1–
Destek 2–
Destek 3–

NATGAS
Piyasalar dün Amerika kanadından gelen doğal gaz stokları
verisini takip etti. Gelen veriye göre Amerika’da doğal gaz
stokları diğer haftaya nazaran (milyar feetkup) 45B olarak
gerçekleşti. Piyasalardaki beklentiler ise verinin 45B
düzeylerinde gelebileceği yönündeydi. Veri ile birlikte fiyatlar
üzerinde volatilite bir miktar arttı. Ağustos ayı ile birlikte
kademeli yukarı yönlü hareketlenmelerine hız veren doğal
gaz fiyatları kazançlarını korumaya devam ediyor. Bu
hareketlenmeler ile birlikte yaklaşık olarak son 9 ayın en iyi
seviyelerinde fiyatlamalar yaşanıyor. Natgas grafiğini teknik
olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde
sırasıyla 2.753 – 2.899 – 3.058 seviyeleri direnç noktaları
olarak; 2.649 – 2.490 – 2.283 seviyeleri ise destek noktaları
olarak takip 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.

