GÜNLÜK FOREX BÜLTEN

Türkiye’nin Güncel Koronavirüs Karnesi
Türkiye’nin Mart ayının başlarında başlayan koronavirüs pandemisi
ile mücadelesi devam ediyor. Sağlık Bakanlığı’nın son açıklamasına
göre Türkiye’de son 24 saatte 1519 kişiye Kovid19 tanısı konuldu.
Bu süreçte 61 kişi ise kovid19 nedeniyle hayatını kaybetti. Ek olarak
1116 kişi ise iyileşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; artış hızı bir
miktar yavaşlamış olsa da bu sayının azalmadan huzurlu
olunamayacağını, birlikte mücadele etmenin virüsü yenecek en
önemli güç olduğunu belirtti. Ek olarak Koca; sağlık çalışanlarına
gösterilen vefanın tedbirde güç birliği olduğunu açıklamasına
ekledi.
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EKONOMİK TAKVİM
Saat

Ülke

Önem Olay

13:00 EUR

*

Alman Buba Aylık Raporu

17:00 USD

***

Fed Başkanı Powell’ın Konuşması

17:30 TRY

*

Merkezi Hükümet Borç Stoku (Ağu)

19:00 USD

**

FOMC Üyesi Brainard’ın Konuşması

Beklenti

Önceki

1.720,9B
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PARİTE
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Direnç 1– 1.1913

EURUSD

Geçtiğimiz hafta dalgalı bir seyir izleyen EURUSD paritesi
Direnç 3– 1.2010 haftayı 1.1841 seviyelerinde kapattı. Yeni haftaya ise bu
seviyelerin yakınlarında başlayan parite bir miktar kademeli
yukarı yönlü hareketler sergiliyor. Bilindiği gibi geçtiğimiz
Destek 1– 1.1812
hafta Euro bölgesinden gelen enflasyon verisi takip edilmişti.
Destek 2– 1.1757
Gelen veriye göre Euro bölgesinde tüketici fiyat endeksi
Destek 3– 1.1707 Ağustos ayında yıllık bazda -%0.2 Seviyesinde gerçekleşti.
Böylelikle bölgede Avrupa Merkez Bankası’nın hedefi olan %2
ve %2’nin bir miktar altı olan enflasyon hedefinden oldukça
uzak olduğu görülmüş oldu. Gün içerisine baktığımızda
ekonomik takvimde veri yoğun bir gün olmadığı görülüyor.
Piyasalar TSİ 17:00’da konuşma yapması beklenen FED
Başkanı Jerome Powell’ı takip edecek. Konuşma ile birlikte
küresel bazda volatilite bir miktar artacaktır. Haftanın ilk
işlem gününde EURUSD paritesini teknik olarak inceleyecek
olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1.19139 –
1.19577 – 1.20104 seviyeleri direnç noktaları olarak takip
edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1.18123 – 1.17577 –
1.17074 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.
Direnç 2– 1.1957
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Direnç 1–7.5801

Destek 1–7.5366
Destek 2–7.5126
Destek 3-7.4764

USDTRY
Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği kademeli yukarı yönlü
hareketlenmeler ile birlikte yeni tarihi zirveleri test eden
USDTRY paritesi 7.57 seviyelerini test etmişti. Geçtiğimiz
haftayı 7.55 seviyelerinde kapatan parite, yeni haftaya bu
seviyelerin yakınlarında başlangıç yaptı. Yeni haftaya
girerken haftanın önemli gelişmelerinden biri TL kanadında
yaşanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para
Politikası Kurulu bu hafta Perşembe günü biraraya gelecek.
Bu toplantı sonrasında merkez bankası faiz oranı kararını
açıklayacak. Piyasalardaki beklentiler faiz oranında bir
değişiklik olmayacağı yönünde, fakat karar metninde
önümüzdeki günlere ait neler planlandığının ipuçları
aranacak. Gün içerisine baktığımızda ise 17:30’da
yurtiçinden gelecek olan merkezi hükümet borç stoku verisi
takip edilecek. Bununla birlikte Amerika kanadında TSİ
17:00’da Fed Başkanı Jerome Powell’ın konuşma yapması
bekleniyor. Bu konuşma ile birlikte küresel bazda volatilite
bir miktar artacaktır. USDTRY paritesini teknik olarak
inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde
7.58013 seviyesi direnç noktası olarak izlenebilir. Aşağı
yönlü gevşemelerde ise 7.53663 – 7.51261 – 7.47645
seviyeleri destek noktaları olarak takip edilebilir.

GÜNLÜK FOREX BÜLTEN
ALTIN

21.09.2020
ANALİZ

Direnç 1– 1971
Direnç 2– 1980
Direnç 3– 1990
Destek 1–1948
Destek 2–1929
Destek 3–1907

Altın
Geçtiğimiz
hafta
piyasaların
gündeminde
FED’in
gerçekleştirdiği para politikası toplantısı ve bu toplantı
sonrasında alınan kararlar vardı. Fed yetkilileri faizin
önümüzdeki yıllarda düşük kalmaya devam edeceğini işaret
ederken, varlık alımlarına dair bir açıklama gerçekleşmedi.
Diğer yandan kovid19 vaka sayısında küresel bazda yaşanan
vaka artış sayıları yakından takip ediliyor. Amerika, Hindistan
ve Brezilya en yüksek vaka sayılarına sahip ülkeler arasında
yer alıyor. Diğer yandan geçtiğimiz hafta ABD’de açıklanan
verilere göre işsizlik maaşı başvurularında düşüşün tekrar
başladığı görüldü. Böylelikle ülkede işgücü piyasasının
kademeli olarak toparlanabileceğine dair iyimserlik bir miktar
daha arttı. Geçtiğimiz haftayı 1950 seviyelerinde kapatan
XAUUSD, yeni haftaya da bu seviyelerin yakınlarında
başlangıç yaptı. Gün içerisine baktığımızda TSİ 17:00’da Fed
Başkanı Jerome Powell’ın gerçekleştireceği konuşma takip
edilecek. Konuşma ile birlikte küresel bazda volatilite bir
miktar artacaktır. XAUUSD grafiğini teknik olarak inceleyecek
olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1971.59 –
1980.57 – 1990.93 seviyeleri direnç noktaları olarak; 1948.77
– 1929.81 – 1907.58 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.

