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Geride bıraktığımız günde özellikle İngiltere ve ABD bölgesinden
gelen makro ekonomik rakamlar piyasaları hareketlendirdi.
İngiltere’den gelen Bileşik ve Hizmet PMI rakamları beklentileri
karşılayamazken İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey’in
konuşması önemliydi. ABD tarafından gelen ISM İmalat Dışı PMI
datası beklentilerin uzağında kalırken İşsizlik haklarından yararlanma
başvurularında ki düşüş umut vericiydi. Yeni günde ABD İstihdam
rakamlarını karşılıyor olacağız. Tarım Dışı İstihdam verisinde beklenti
Ağustos ayında 1.400K dolaylarında. Bunun dışında gelecek olan
İşsizlik oranı ve Ortalama Saatlik kazançlar datası da Dolar bazlı
paritelerde ciddi volatiliteyi arttırabilir.
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EKONOMİK TAKVİM
Saat

Ülke

Önem Olay

11:30 GBP

***

İnşaat Satın Alma PMI (Ağu)

15:30 USD

**

Ortalama Saatlik Kazançlar (Ağu

15:30 USD

***

Tarım Dışı İstihdam (Ağu)

15:30 USD

***

İşsizlik Oranı (Ağu)

15:30 CAD

***

İstihdam Değişikliği

Beklenti
58.5

1.400K
%9.8
275.0K

Önceki
58.1

1.763K
%10.2
418.5K
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Direnç 1– 1.1877

EURUSD

Geride bıraktığımız işlem günü Euro Bölgesi’nin en büyük
Direnç 3– 1.1989 ekonomilerine sahip ülkelerine yönelik haber akışları ön
planda oldu. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi
Üyesi ve Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı
Destek 1– 1.1802
Jens Weidmann, koronavirüs krizinin vurduğu ekonomilere
Destek 2– 1.1771
Euro Bölgesi hükümetleri ve merkez bankalarının
Destek 3– 1.1690 olağanüstü verdiği desteklerin geçici olması gerektiğini
vurgulayarak, ‘’Kriz sonrasında, acil para politikası
tedbirlerinin geri çekilmesi gerekli’’ uyarısında bulundu.
Makroekonomik takvimde ise Avrupa İstatistik Ofisi’nin
verilerine göre, Euro Bölgesi’nde perakende satışlar,
Temmuz’da aylık bazda yüzde 1.5 artış yönünde olan piyasa
beklentilerine karşın yüzde 1.3 düşüş gösterirken, yıllık
bazda yüzde 3.5 olan beklentilerin altında yüzde 0.4
oranında arttı. Diğer tarafa Londra merkezli küresel bilgi
sağlayıcı olan IHS Markit’in verilerine göre, Euro Bölgesi’nde
Ağustos ayında hizmet satın alma müdürleri endeksi (PMI)
yüzde 50.1 puan olan piyasa beklentilerinin üzerinde 50.5
puan seviyesinde gerçekleşirken, bileşik PMI 51.6 puan olan
beklentileri karşılayarak 51.9 puan oldu. Yine Markit’in
Ağustos ayına ilişkin verilerine göre, Euro Bölgesi’nin
lokomotif ekonomisi olan Almanya’da Ağustos ayında,
hizmet PMI 52.5 puan seviyesi ile 50.8 olan beklentileri ve
bileşik PMI 54.4 puan ile 53.7 olan beklentileri karşıladı.
Direnç 2– 1.1948

DOLAR/TL

ANALİZ
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USDTRY
Direnç 1–7.4447
Direnç 2–7.4850
Direnç 3-7.5005
Destek 1–7.4180
Destek 2–7.3652
Destek 3-7.3252

Yurtiçinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın
(TCMB), videokonferans yöntemiyle gerçekleştirdiği
Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası sunumda,
Ağustos ayı Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda politika
faizinin sabit tutulmasıyla birlikte likidite tedbirlerinin
sürdürülmesine karar verildiği hatırlatılarak, kur
geçişkenliğinin geçmiş trendlere göre daha kuvvetli
olabileceği
ve
enflasyon
bekleyişleri
üzerinde
değerlendirmesinin yapılacağı bildirildi. Sunumda, turizm
gelirlerinde kısmi bir iyileşme başlarken, mal ihracatındaki
toparlanma, emtia fiyatlarının görece düşük seviyeleri ve
reel kur düzeyi önümüzdeki dönemde cari işlemler
dengesini destekleyeceğine de vurgu yapıldı. Diğer tarafta
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye ve
Yunanistan'ın çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak
için teknik görüşme yapma kararı aldığı yönünde
açıklamasına ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan
açıklamada, ‘’Türkiye önkoşulsuz diyaloğa hazır’’
ifadelerine yer verildi. Ek olarak Türkiye İstatistik
Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, Ağustos’ta tüketici
fiyat endeksi (TÜFE), bir önceki aya kıyasla yüzde 1.00 olan
piyasa beklentilerinin altında yüzde 0.86 oranında artarak
yıllık bazda 11.91 olan beklentilerin gerisinde yüzde 11.77
oldu.
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Altın

Direnç 1– 1944
Direnç 2– 1954
Direnç 3– 1971
Destek 1–1927
Destek 2–1911
Destek 3–1890

GBPUSD

ABD kanadında makroekonomik takvimde açıklanan
verilerin piyasalar açısından önem derecesi yüksekti.
Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre, ABD’de işsizlik
haklarından yararlanma başvuruları, 29 Ağustos’ta biten
haftada 950 bin olan beklentilerin altında 881 bin oldu.
Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD'de
Temmuz'da dış ticaret açığı, 58.00 milyar dolar olan
beklentileri karşılayamayarak 63.56 milyar dolar oldu. Diğer
tarafta Tedarik Yönetim Enstitüsü’nün (ISM) verilerine göre,
ABD’de Ağustos ayında imalat dışı PMI, 57.0 puan olan
piyasa beklentilerin altında 56.9 puan seviyesinde
gerçekleşti. Ayrıca IHS Markit’in Ağustos ayına ilişkin
verilerine göre, ABD’de hizmet PMI 54.8 puan olan
beklentileri 55.0 puan seviye ile yakalarken, bileşik PMI 54.7
puan olan beklentilerin hafif altında 54.6 puan seviyesinde
kaydedildi. ABD kanadında haber akışında ise Başkan
Donald Trump, yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen 3 aşı
adayının son klinik aşamada olduğunu belirterek, ‘’Aşı belki
Ekim sonundan önce dağıtılır’’ açıklamasını yaptı. Öte
yandan Chicago Fed Başkanı Charles Evans Kongre'ye
ekonomiye daha fazla mali yardım sağlaması çağrısında
bulunurken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed'in
elinde enflasyonu arzu edilen seviyeye getirmek için
yeterince araç olduğunu ifade etti
ANALİZ
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GBPUSD
Direnç -1.3351
Direnç -1.3467
Direnç –1.3520
Destek -1.3250
Destek –1.3118
Destek –1.3059

Büyük Britanya’da geçtiğimiz işlem günü Başbakan Boris
Johnson ve Kabinesinden gelen açıklamalar kritikti.
Öncelikle Boris Johnson, ülkenin ekonomik durumunun,
hükümet için zorlu olduğunu kanıtlandığını belirterek,
‘’Daha da zorlaşacağı konusunda sizi uyarmak istiyorum.
Ancak bununla başa çıkacağız’’ şeklinde konuştu. Johnson
ayrıca, pandeminin yarattığı zorluklara rağmen bölgesel
eşitsizlikle mücadele ajandasını uygulamaya devam
edeceklerini ifade etti. Britanya Ticaret Bakanı Greg Hands,
Britanya-ABD ticaret müzakerelerinin bir sonraki turunun 8
Eylül'de başlayacağını bildirdi. Öte yandan Britanya Merkez
Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, merkez bankalarının
herhangi biri dijital para ihracını dikkatle değerlendirilmesi
gereken bir konu olduğunu, ancak kripto varlıkların
ödemeler dünyası için uygun olmadığının altını çizerek,
‘’Sistemsel açıdan önemli ödeme şirketleri için standartlar
belirlenmeli’’ açıklamasında bulundu. Makroekonomik
takvimde bakıldığında, IHS Markit verilerine göre,
Britanya’da Ağustos ayında, hizmet PMI 60.1 puan olan
piyasa beklentilerinin altında 58.8 puan seviyesinde
gerçekleşirken, söz konusu dönemde bileşik PMI 60.3 puan
olan beklentileri karşılayamayarak 59.1 puan seviyesinde
kaydedildi.
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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.

