GÜNLÜK FOREX BÜLTEN

Çin’de Enflasyon Takip Edildi
Ulusal İstatistik Bürosu Çarşamba günü verileri açıkladı. Gelen
veriye göre Çin’de tüketici enflasyonu Ağustos ayında gıda
fiyatlarındaki %11.2’lik artış ile ılımlı seyretti. Tüketici fiyat endeksi
Ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %2.4 artış
kaydetti. Söz konusu veri Temmuz ayında %2.7 artmıştı.
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EKONOMİK TAKVİM
Saat

Ülke

Önem Olay

Beklenti

Önceki

12:40 EUR

**

Almanya 10 Yıllık Tahvil İhalesi

-%0.460

15:00 USD

***

EIA Kısa Vadeli Enerji Görünümü

16:30 USD

**

Seevol Cushing Depolama Raporu

17:00 USD

***

İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı

17:30 USD

**

Cushing, Oklahoma Ham Petrol Stokları

0.110M

23:30 USD

**

Amerikan Petrol En. Haftalık Ham Petrol St.

-6.360M

-1.368M
6.000M

5.889M
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PARİTE
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ANALİZ

Direnç 1– 1.1855

EURUSD

Piyasalar Euro bölgesinden gelen GSYİH verisini takip etti.
Direnç 3– 1.1967 Gelen veriye göre Euro bölgesinde gayrisafi yurt içi hasıla
ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe nazaran %11.8 daraldı. İlk
açıklanan rakam %12.1 küçülme şeklindeydi. Diğer yandan
Destek 1– 1.1757
İngiltere ile Avrupa Birliği arasındaki ticaret görüşmelerinden
Destek 2– 1.1707
kaynaklı endişelerin etkisi euro varlıkları üzerinde bir miktar
Destek 3– 1.1622 baskı oluştururken; ABD doları ‘anlaşmasız Brexit’ endişesiyle
önemli paralar karşısında yükseldi. Bu yükseliş ile birlikte
dolar önemli paralar karşısında yaklaşık olarak bir haftanın en
yüksek seviyelerini gördü. Bu gelişmeler ile birlikte EURUSD
paritesinde kademeli aşağı yönlü hareketlenmeler
gerçekleşti. Bu hareketlenmeler ile birlikte Eylül ayının en
düşük seviyeleri yakınlarında fiyatlamalar gerçekleştiren
paritede; piyasalar gün içerisinde Amerika kanadından
gelecek olan İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı verisini
takip edecek. Veri TSİ 17:00’da açıklanacak. Tüm bunlar
ışığında EURUSD paritesini teknik olarak inceleyecek olursak
yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1.18550 – 1.19040
– 1.19676 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir.
Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1.17577 – 1.17074 – 1.16225
seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.
Direnç 2– 1.1904
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DOLAR/TL
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ANALİZ

Direnç 1–7.49135

Destek 1–7.4071
Destek 2–7.3607
Destek 3-7.2948

USDTRY
Yeni hafta ile birlikte yukarı yönlü kademeli hareketlerine
devam eden USDTRY paritesinde tarihi zirve yakınlarında
fiyatlamalar devam ediyor. Son dönemlerde AB ile İngiltere
arasında belirsizliklerin derinleşmesi ile birlikte ‘anlaşmasız
Brexit’ riski piyasaların gündeminde. Bu risk ile birlikte ABD
Başkanı Donald Trump’ın Çin ile ekonomik ilişkileri azaltmak
istediğini belirtmesi küresel risk iştahını oldukça azalttı.
Azalan bu risk iştahı ile birlikte gelişmekte olan ülkelerin
para birimleri üzerinde baskı oluşuyor. Bu baskıdan TL’de
nasibini alıyor. Diğer yandan doların küresel bazda
toparlanma hareketleri sergilemesi USDTRY paritesinde
yukarı yönlü hareketlenmelerin devam etmesine neden
olabiliyor. Haftaya genel bakış açısı ile baktığımızda Cuma
günü yurtiçinden gelecek olan cari hesap verisi takip
edilecek. Bununla birlikte gün içerisinde ABD kanadından
gelecek olan iş imkanları ve personel değişim oranı verisi
küresel bazda volatiliteyi artırabilir. USDTRY grafiğini teknik
olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde
7.49135 ve 7.55000 seviyeleri direnç noktaları olarak takip
edilebilir. Aşağı yönlü hareketlenmelerde ise 7.40716 –
7.36071 – 7.29482 seviyeleri destek noktaları olarak test
edilebilir.
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ANALİZ

Direnç 1– 1941
Direnç 2– 1955
Direnç 3– 1991
Destek 1–1909
Destek 2–1881
Destek 3–1862

Altın
Son zamanlarda küresel risk faktörü, ABD ile Çin arasındaki
gerilimlerin artması ve AB ile İngiltere arasında anlaşma
konusundaki belirsizlikler ile birlikte artıyor. Fakat küresel
risklerin artmasına karşılık doların güçlü seyrini sürdürmesi
ticarete ilişkin endişelere ağır bastı ve altın fiyatlarında aşağı
yönlü hareketlenmeler gerçekleşti. Bilindiği gibi ABD Başkanı
Donald Trump; hafta başında Çin ile ekonomik ilişkileri
durdurma niyetinde olduğunu, Çin ile iş yapan firmaların
federal ihaleleri kazanmalarını yasaklayacağı tehdidinde
bulunmuştu. Bunlarla beraber İngiltere ile AB arasında
belirsizlikler halen devam ediyor. Bu gelişmeler yakından
izlenirken; 3 Kasım’da gerçekleşecek olan ABD Başkanlık
Seçimleri yavaş yavaş küresel piyasaların gündemine gelmeye
başlıyor. Bu sebeple altın kanadında gündem son günlerde
oldukça yoğun. Piyasalar gün içerisinde 17:00’da ABD
kanadından gelecek olan İş İmkanları ve Personel Değişim
Oranı verisini takip edecek. Veri ile birlikte küresel bazda
volatilite artacaktır. Tüm bunlar ışığında XAUUSD grafiğini
teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü
hareketlenmelerde sırasıyla 1941.06 – 1955.85 – 1991.04
seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü
gevşemelerde ise 1909.54 – 1881.32 – 1862.93 seviyeleri
destek noktaları olarak test edilebilir.
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Petrol
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ANALİZ

Direnç 1–40.38
Direnç 2-41.67
Direnç 3–42.73
Destek 1–39.17
Destek 2–37.35
Destek 3–36.09

Petrol
Petrol fiyatlarında kademeli aşağı yönlü hareketlenmeler
yaşanıyor. Bu hareketlenmelerin nedenleri arasında asya
ekonomilerinde talebin yavaşlaması, OPEC+ koalisyonundan
gelen daha fazla üretim ve son zamanlarda yaşanan jeopolitik
gelişmeler sayılabilir. Suudi Arabistan’ın Ekim ayı için petrol
fiyatlarını indirmesinin ardından başlayan aşağı yönlü
hareketlenmeler, AB ile İngiltere arasındaki ‘anlaşmasız
Brexit’ riski ile birlikte devam etti. Bu gelişmelerin üzerine
ABD ile Çin arasında gerilimlerin derinleşmesi ve ABD Başkanı
Donald Trump’ın Çin ile ekonomik ilişkileri azaltmayı
istediğini belirtmesi fiyatlar üzerinde baskıları oldukça
artırıyor. Bu gevşemeler ile birlikte yaklaşık olarak son 3 ayın
en düşük seviyeleri yakınlarında fiyatlanan petrolde,
piyasalar Perşembe günü ABD kanadından gelecek olan Ham
Petrol Stokları verisini takip edecek. Veri ile birlikte petrol
fiyatları üzerinde volatilite artacaktır. Brent petrolü teknik
olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde
sırasıyla 40.38 – 41.67 – 42.73 seviyeleri direnç noktaları
olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 39.17 –
37.35 – 36.09 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.
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Analiz

Direnç 1–2.471
Direnç 2-2.649
Direnç 3–2.753
Destek 1–2.283
Destek 2–2.068
Destek 3–1.932

NATGAS
Ağustos ayı ile birlikte yukarı yönlü hareketlenmeler
gerçekleştiren doğal gaz fiyatlarında bir miktar aşağı yönlü
hareketlenmeler gerçekleşti. Bu hareketlenmeler ile 2.74
seviyelerini test eden fiyatlar buralardan itibaren kademeli
aşağı yönlü hareketlenmeler gerçekleştirdi. 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 2.471 – 2.649 – 2.753 seviyeleri direnç noktaları
olarak; 2.283 – 2.068 – 1.932 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.

