GÜNLÜK FOREX BÜLTEN

ABD’de 1 Trilyon Dolarlık Teşvik Paketine Engel
Amerika kanadında koronavirüs pandemisinin ekonomik etkilerine
yönelik kullanılması amacıyla senatonun oylamasına sunulan 1
trilyon dolarlık yeni teşvik paketi Demokrat Senatörler tarafından
engellendi. Bu engele açıklama olarak ise ‘yeterli değil’ açıklaması
getirildi. Yeni teşvik paketinde salgın nedeniyle işini kaybeden
vatandaşlara haftalık 30 dolar ödeme yapılması öngörülüyor. Fakat
Demokratlar bunun yetersiz olduğunu ve en az 600 dolara
çıkarılması gerektiğini savunuyor. Müzakerelerin bir müddet daha
devam etmesi ve ardından tekrar senatoya oylama için sunulması
bekleniyor.
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EKONOMİK TAKVİM
Saat

Ülke

Önem Olay

Beklenti

Önceki

09:00 GBP

***

GSYHİ (Aylık)

%8.7

09:00 GBP

***

GSYİH (Yıllık)

-%21.7

09:00 GBP

**

Sanayi Üretimi (Aylık)(Tem)

%4.0

%9.3

09:00 GBP

***

İmalat Üretimi (Aylık)(Tem)

%5.0

%11.0

09:00 GBP

***

Aylık GSYİH 3A/3A Değişimi

-%7.5

-%20.4

09:00 EUR

**

Almanya TÜFE (Aylık)(Ağu)

-%0.1

-%0.5

10:00 TRY

*

Cari Hesap (USD)(Tem)

-2.00B

-2.93B

13:00 EUR

**

Eurogroup Toplantısı

15:30 USD

***

Çekirdek TÜFE (Yılık)(Ağu)

%0.2

%0.6

19:00 USD

**

WASDE Raporu

-%1.7
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ANALİZ

Direnç 1– 1.1855

EURUSD

Avrupa Merkez Bankası Eylül ayı toplantısını dün
Direnç 3– 1.2010 gerçekleştirdi. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada
beklentilere paralel olarak faiz oranlarında değişikliğe
gidilmediği belirtildi. Karar sonrasında Avrupa MB. Başkanı
Destek 1– 1.1757
Lagarde bir basın toplantısı düzenledi. Bu basın toplantısında
Destek 2– 1.1707
Lagarde güçlü euro konusuna değindi. Lagarde; merkez
Destek 3– 1.1622 bankasının euronun enflasyon üzerindeki etkisini dikkatli bir
şekilde değerlendireceğini belirtti. Ek olarak Lagarde
açıklamasında bankanın kur hedefinin bulunmadığının altını
çizdi. Lagarde’ın açıklamaları ardından EURUSD paritesinde
yukarı yönlü hareketlenmeler gerçekleşti. Bu hareketler ile
birlikte 1.19 seviyesinin üzerini gören paritede volatilite arttı.
Euro’nun 2020 yılı performansına baktığımızda dolar
karşısında %10’u gecik değer kazanımı yaşadığı görülüyor.
Güçlü bir euro AMB’nın enflasyon hedefine ulaşmasını
yavaşlatıyor. Gün içerisine baktığımızda euro bölgesinde
yoğun bir veri akışı bulunmuyor. Piyasalar TSİ 09:00’da
Almanya’dan gelecek olan TÜFE verisini takip edecek.
Haftanın son işlem gününde EURUSD paritesini teknik olarak
inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla
1.18550 – 1.19040 – 1.20104 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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ANALİZ

Direnç 1–7.4673
Direnç 2–7.5000

Destek 1–7.4118
Destek 2–7.3607
Destek 3-7.2948

USDTRY
Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Haziran ayına ait iş gücü
istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye’de işsizlik oranı,
Haziran ayında 2019 yılının Haziran ayına kıyasla 0.4 puan
arttı ve %13.4’ yükseldi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı
152 bin kişi azalarak 4 milyon 101 bin kişi olarak kayıt edildi.
İşsizlik oranı Haziran ayında bir önceki aya göre ise 0.5 puan
artış gerçekleştirdi. Diğer yandan USDTRY paritesinde dün
kademeli aşağı yönlü hareketlenmeler gerçekleşti. Hafta
içerisinde 7.49 seviyelerini gören parite aşağı yönlü
hareketlenmeler ile birlikte 7.41 seviyelerini gördü. TRY’nin
2020 yılı performansına baktığımızda dolar karşısında
yaklaşık olarak %20 civarlarında değer kaybı yaşadığı
görülüyor. Diğer yandan TCMB Haftalık Para ve Banka
İstatistikleri’ni yayımladı. Buna göre merkez bankasının brüt
döviz rezervleri geçtiğimiz hafta 3.3 milyar dolar arttı ve
44.9 milyar dolara tırmandı. Piyasalar gün içerisinde
yurtiçinden gelecek olan cari hesap verisini takip edecek.
Veri TSİ 10:00’da açıklanacak. USDTRY paritesini teknik
olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde
sırasıyla 7.46737 ve 7.50000 seviyeleri direnç noktaları
olarak; 7.41188 – 7.36072 – 7.29482 seviyeleri ise destek
noktaları olarak takip edilebilir.
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Direnç 1– 1956
Direnç 2– 1975
Direnç 3– 1991
Destek 1–1928
Destek 2–1909
Destek 3–1881

Altın
Dolar kanadında son günlerde güçlü bir duruş dikkat
çekerken; altın bu güçlü duruştan etkilenerek aşağı yönlü
hareketlenmeler
gerçekleştirdi.
Bu
aşağı
yönlü
hareketlenmeler ile birlikte hafta içerisinde 1906 seviyelerini
test eden altın fiyatlarında, bu seviyelerden itibaren kademeli
yukarı yönlü hareketlenmeler gerçekleşiyor. Koronavirüs
pandemisi cephesine baktığımızda son günlerde artan vaka
sayıları küresel risk iştahını azaltıyor. ABD Başkanı Donald
Trump; Kovid19 nedeniyle ülke ekonomisinin bir daha
durdurulmayacağı açıklamasında bulundu. Diğer yandan ABD
ile Çin arasındaki gerilimler zaman zaman derinleşirken, bu
gerilimler güvenli liman taleplerini artırıyor. Artan bu talepler
ile birlikte altına sığınma yaşanırken, fiyatlarda yukarı yönlü
hareketlenmeler gerçekleşebiliyor. Diğer yandan küresel
hisse senetlerindeki sıçrama piyasalar tarafından yakından
takip ediliyor ve bu durum fiyatlar üzerinde zaman zaman
baskı oluşturuyor. Gün içerisine baktığımızda piyasalar TSİ
15:30’da gelecek olan TÜFE verisini takip edecek. Tüm bunlar
ışığında XAUUSD grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak
yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1956.84 – 1975.98
– 1991.04 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir.
Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1928.73 – 1909.54 – 1881.32
seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.
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Direnç 1–40.49
Direnç 2-41.61
Direnç 3–42.73
Destek 1–39.17
Destek 2–37.35
Destek 3–36.27

Petrol
Geçtiğimiz günlerde aşağı yönlü hareketlenmeler
gerçekleştiren petrol fiyatları hafta içerisinde bir miktar
toparlanma hareketleri gerçekleştirmeye çabaladı. Dün
ABD’den gelen ham petrol stokları verisi takip edildi. Gelen
veriye göre Amerika’da ham petrol stokları 2.032M artış
gerçekleştirdi. Piyasalardaki beklentiler stokların 1.335M
azalabileceği yönündeydi. Gelen veri ile birlikte fiyatlar
üzerinde volatilite arttı ve baskı oluştu. Diğer yandan
koronavirüs pandemisinde halen kontrolün ele geçirememesi
ve vaka sayılarının küresel bazda artış gerçekleştirmesi
küresel petrol taleplerine yönelik endişeleri artırıyor. Artan
bu endişeler ise fiyatları baskılayan bir başka unsur olarak
karşımıza çıkıyor. Genel olarak baktığımızda Asya kanadında
talebin azalması, Amerika kanadında otomobil kullanma
sezonunun bitmesi ve OPEC+ koalisyonunun daha fazla
üretim adımları petrol fiyatları üzerinde baskı unsurları olarak
karşımıza çıkıyor. Brent petrolü teknik olarak inceleyecek
olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 40.49 –
41.61 – 42.73 seviyeleri direnç noktaları olarak takip
edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 39.17 – 37.35 – 36.27
seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.
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Analiz

Direnç 1–2.400
Direnç 2-2.485
Direnç 3–2.601
Destek 1–2.283
Destek 2–2.142
Destek 3–2.064

NATGAS
Ağustos ayı ile birlikte yukarı yönlü hareketlenmeler
gerçekleştirerek dikkatleri üzerine çeken doğal gaz
fiyatlarında Eylül ayı itibariyle dalgalı bir seyir izleniyor.
Piyasalar dün Amerika kanadından gelen doğal gaz stokları
verisini takip etti. Gelen veriye göre Amerika’da geçtiğimiz
hafta doğal gaz stokları 70B olarak artış gerçekleştirdi.
Piyasalardaki beklentilerin bir miktar üzerinde yaşanan stok
artışı ile birlikte fiyatlar üzerinde volatilite arttı. Haftanın son
işlem gününde Natgas grafiğini teknik olarak inceleyecek
olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde ilk olarak 2.400
seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Bu seviyenin
geçilmesi ile birlikte sırasıyla 2.485 ve 2.601 seviyeleri diğer
direnç noktaları olarak test edilebilir. Aşağı yönlü
gevşemelerde ise ilk olarak 2.283 seviyesi karşımıza destek
noktası olarak çıkıyor. Bu destek noktasının geçilmesi ile
birlikte sırasıyla 2.142 ve 2.064 seviyeleri diğer 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.

