GÜNLÜK FOREX BÜLTEN

Türkiye’nin Güncel Koronavirüs Karnesi
Küresel bazda dünyanın üzerinde bir kara bulut gibi kalmaya devam
eden koronavirüs pandemisinde Türkiye’nin mücadelesi Mart
ayının başlarında başladı. Bu mücadele genel anlamda diğer
ülkelere nazaran başarılı gerçekleşti ve gerçekleşmeye devam
ediyor. Son günlerde küresel bazda vaka sayılarında artış
yaşanırken; bu artıştan Türkiye’de etkileniyor. Sağlık Bakanlığı’nın
açıklamasına göre son 24 saatte 1527 kişiye Kovid19 tanısı konuldu.
Can kaybı ise 57 oldu. Sağlık Bakanı Koca; bu gidişe dur diyecek
olanın birlik ve beraberlik ile mücadele olduğunu, tedbirler ile
virüse fırsat verilmemesi gerektiğini belirtti.
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EKONOMİK TAKVİM
Saat

Ülke

Önem Olay

10:00 TRY

*

Sa nayi Üretimi (Yıllık)(Tem)

10:00 TRY

**

Türki ye Perakende Satışları (Yıllık)

10:00 TRY

**

Türki ye Perakende Satışları (Aylık)

12:00 EUR

**

Sa nayi retimi (Aylık)(Tem)

Beklenti
%3.0

Önceki
%0.1
-%0.8
%16.5

%4.0

%9.1
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EURUSD
Geçtiğimiz haftayı 1.1845 seviyelerinde kapatan EURUSD
paritesi yeni haftaya bu seviyelerin bir miktar üzerinde
başlangıç yaptı. Geçtiğimiz hafta doların küresel bazda güçlü
bir performans göstermesi parite üzerinde aşağı yönlü
hareketlenmelerin yaşanmasına neden oldu. Yeni haftaya
girerken ise piyasalar gün içerisinde Euro bölgesinden
gelecek olan Sanayi Üretimi verisini takip edecek. Veri TSİ
12:00’da açıklanacak. Veri ile birlikte parite üzerinde volatilite
artacaktır. Diğer yandan haftaya genel bir bakış açısı ile
baktığımızda Çarşamba günü Fed’in faiz kararı küresel bazda
en önemli haber başlıklarından biri olarak karşımıza çıkıyor.
Piyasalardaki beklentiler faiz oranlarında bir değişiklik
olmayacağı yönünde ağırlık kazanmış durumda. Fakat buna
rağmen piyasa yapıcıların önümüzdeki günler için neler
planladıklarının ipuçları aranacak. Yeni haftanın ilk işlem
gününde EURUSD paritesini teknik olarak inceleyecek olursak
yukarı yönlü hareketlenmelerin devamında sırasıyla 1.18626
– 1.19139 – 1.20104 seviyeleri direnç noktaları olarak takip
edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1.17577 – 1.17074 –
1.16225 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.
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USDTRY
Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği kademeli yukarı yönlü
hareketlenmeler ile yeni rekorlar test eden USDTRY paritesi
yeni haftaya 7.47 seviyeleri yakınlarında başlangıç yaptı.
Küresel bazda baktığımızda koronavirüs pandemisinde
halen kontrolün ele alınamaması ve son günlerde yeni vaka
sayılarında yaşanan artış oranları gelişmekte olan ülke para
birimleri üzerinde baskı oluşturuyor. Bu baskılardan TL’de
nasibini alıyor ve baskılanıyor. Yeni haftaya baktığımızda
piyasalar yurtiçinden gelecek olan ekonomik veriler ile
başlayacak. Yurtiçinden gelecek olan Sanayi Üretimi ve
Perakende Satışlar verileri TL varlıkları üzerinde volatiliteyi
artıracaktır. Veriler TSİ 10:00’da açıklanacak. USDTRY
paritesini teknik olarak incelediğimizde yukarı yönlü
hareketlerin devamında 7.50 seviyesi direnç noktası olarak
karşımıza çıkıyor. Bu seviyenin kırılması ile birlikte psikolojik
direnç noktası 7.55 olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü
gevşemelerde ise sırasıyla 7.46737 – 7.41188 – 7.36072
seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.
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Altın
Geçtiğimiz hafta küresel bazda doların da güçlü seyrinden
etkilenen altın fiyatlarında zaman zaman aşağı yönlü
hareketlenmeler gerçekleşmişti. Yeni haftaya genel bir bakış
açısı ile baktığımızda en önemli konuların başında FED’in Eylül
ayı toplantısı geliyor. Federal Açık Komitesi (FOMC) 15
Eylül’de Eylül ayı toplantısına başlayacak ve söz konusu
toplantı 2 gün sürecek. Politika yapıcılar 16 Eylül’de faiz
kararını açıklayacak ve karar ile birlikte karar metni
incelenecek. Sıfır seviyesinin yakınlarında devam eden faiz
oranlarında piyasalar bir değişiklik olacağını beklemiyor.
Altının yeni haftaya nasıl başladığına baktığımızda ise yeni
hafta ile birlikte bir miktar toparlanma hareketleri yaşadığı
görülüyor. Bir diğer önemli konuların başında ise koronavirüs
pandemisine yönelik yürütülen aşı çalışmaları var. Ülkeler
çapında bu konuda yarış sürerken, son gelişmeler
fiyatlamalar üzerinde etkili olabilir. Diğer yandan jeopolitik
gelişmeler zaman zaman fiyatlar üzerinde volatiliteyi
artırıyor. ABD ile Çin arasındaki gerilimler yakından izleniyor.
Yeni haftanın ilk işlem gününde XAUUSD grafiğini teknik
olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde
sırasıyla 1956.84 – 1975.98 – 1991.04 seviyeleri direnç
noktaları olarak; 1928.73 – 1909.54 – 1881.32 seviyeleri
destek noktaları olarak takip edilebilir.
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Petrol
Yeni hafta içerisinde petrol fiyatlarında gündem OPEC
koalisyonunun gerçekleştireceği toplantı olacak. Üretim
kısıntılarını tekrar değerlendirmek üzere toplanacak olan
OPEC+ koalisyonu öncesinde petrol fiyatları yeni haftaya
dalgalı bir seyir ile başladı. Bilindiği gibi OPEC+ petrol
üretimini artırmış ve geçtiğimiz haftalarda bu sebeple aşağı
yönlü
hareketlenmeler
gerçekleşmişti.
Bu
hafta
gerçekleşecek olan Bakanlar Düzeyinde Ortak İzleme
Komitesi Perşembe günü olacak. Toplantı öncesinde ve
sonrasında gelebilecek olan açıklamalar fiyatlar üzerinde
volatilitenin artmasına neden olacaktır. Tüm bunlar ışığında
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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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 a lan 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 kişiler in uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı
zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tu tulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri
yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. 2020 yılı 2. Çeyrek sonuçlarına göre karda olan fx hesa plarının oransal dağılımı %40.34; zararda olan fx hesaplarının oransal dağılımı
%59.66’dir.

