GÜNLÜK FOREX BÜLTEN

ABD Ankara Büyükelçiliği Sevilla Haritası Hakkında Açıklama
Yaptı

EKONOMİK TAKVİM
Saat

Amerika’nın Ankara Büyükelçiliği dün twitter üzerinden
açıklamalarda bulundu. Elçilik; Amerika’nın Yunanistan’ın sözde
kara sularına ilişkin Sevilla haritasının hukuki bir öneme sahip
olduğunu düşünmediğini, ABD’nin prensip gereği diğer devletlerin
deniz yetki alanları ile ilgili ihtilaflarda herhangi bir pozisyon
almadığı belirtildi. Bilindiği gibi Sevilla haritası; Rum ve Yunan
ikilisinin Türkiye’yi Akdeniz kıyılarına hapsederek izole etme
hayalerinin temel araçlarından biri olarak kulanılıyor.
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Ülke

Önem Olay

10:00 TRY

*

Tüketici Güveni (Eyl)

10:30 GBP

***

BoE Başkanı Bailey Konuşması

13:00 GBP

**

CBI Sanayi Sipariş Trendi (Eyl)

15:00 EUR

**

AMB’den Panetta Konuşması

17:00 USD

**

17:00 USD

Beklenti

Önceki
59.6

-40

-44

Mevcut Konut Satışları (Aylık)(Ağu)

%2.4

%24.7

***

Mevcut Ev Satışları (Ağu)

6.00M

5.86M

17:00 EUR

**

AMB’dan Lane Konuşması

17:30 USD

***

Fed Başkanı Powell Konuşması
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PARİTE
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ANALİZ

Direnç 1– 1.1868

EURUSD

Dün piyasalar Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine
Direnç 3– 1.2009 Lagarde’ın konuşmasını takip etti. Bu konuşmasında Lagarde;
euro bölgesi ekonomisinin koronavirüs pandemisinden
toparlanmasına dair belirsizliklerin sürdüğünü, ihtiyaç
Destek 1– 1.1710
duyulması halinde parasal teşviğin artırılabileceğini belirtti.
Destek 2– 1.1626
Ek olarak Lagarde; üçüncü çeyrekte bir yükseliş olabileceğini,
Destek 3– 1.1538 fakat halaen durumun dengesiz ve noksan olduğunu
sözlerine ekledi. Gün içerisine baktığımızda ise ekonomik
takvimde Euro bölgesini sert etkileyebilecek bir ekonomik
veri akışı bulunmuyor. Piyasalar TSİ 17:00’da açıklanacak olan
Tüketici Güveni ile birlikte aynı saatlerde Avrupa Merkez
Bankası’ndan Lane’in yapacağı konuşmayı takip edecek.
Dolar kanadına baktığımızda ise TSİ 17:30’da FED Başkanı
Powell’ın yorumları takip edilecek. İçerisinde bulunduğumuz
haftaya zayıf bir performans ile başlayan EURUSD paritesinde
haftanın ilk işlem gününde kademeli aşağı yönlü
hareketlenmeler gerçekleşti. Dolar ise küresel bazda
toparlanma hareketleri ile dikkatleri üzerine çekti. EURUSD
paritesini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü
hareketlenmelerde sırasıyla 1.18681 – 1.19168 – 1.20096
seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü
gevşemelerde ise 1.17106 – 1.16262 – 1.15388 seviyeleri
destek noktaları olarak test edilebilir.
Direnç 2– 1.1916
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DOLAR/TL
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ANALİZ

Direnç 1–7.6466

Destek 1–7.6072
Destek 2–7.5784
Destek 3-7.5351

USDTRY
Yeni haftaya hızlı bir başlangıç yapan USDTRY paritesinde
kademeli yukarı yönlü hareketlenmeler yeni haftada da
devam etti. Bu hareketlenmeler ile birlikte 7.60 seviyesinin
üzerini göre parite 7.64 ile tarihi zirvesini yeniledi. Genel
olarak baktığımızda koronavirüs pandemisinde küresel
bazda yeni vaka sayılarının artması gelişmekte olan ülke
para birimlerinde baskı oluşturuyor. TL’de bu baskılardan
nasibini alıyor. Diğer yandan Doğu Akdeniz’de yaşanan
gelişmeler ve özelikle Yunanistan ve AB ülkeleri ile ilişkilerin
zaman zaman gerilmesi diğer baskı unsurlarından biri olarak
karşımıza çıkıyor. Gün içerisinde piyasalar yurtiçinden
gelecek olan Tüketici Güveni verisini takip edecek. Veri TSİ
10:00’da açıklanacak. Veri ile birlikte TL varlıklarında
volatilite bir miktar artabilir. ABD kanadında baktığımızda
ise küresel bazda doların içerisinde bulunduğumuz haftaya
güçlü bir başlangıç yaptığı görülüyor. Piyasalar TSİ 17:00’da
ABD kanadından gelecek olan Mevcut Ev Satışları ve
17:30’da konuşması beklenen Fed Başkanı Powell’ı takip
edecek. USDTRY paritesini teknik olarak incelediğimizde
yukarı yönlü hareketlenmeler 7.64663 seviyesi direnç
noktası olarak karşımıza çıkıyor. Gevşemelerde ise 7.60722
– 7.57844 – 7.53516 seviyeleri destek noktaları olarak teste
edilebilir.
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ALTIN
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ANALİZ

Direnç 1– 1922
Direnç 2– 1938
Direnç 3– 1960
Destek 1–1882
Destek 2–1862
Destek 3–1841

Altın
Piyasalar içerisinde bulunduğumuz haftaya sert bir başlangıç
yaptı. Doların küresel bazda yeni hafta güçlü bir başlangıç
yapması ile birlikte altın fiyatlarında aşağı yönlü
hareketlenmeler gerçekleşti. Bu aşağı yönlü hareketler ile
1,900 dolarların altına inen fiyatlar yaklaşık olarak son 5
haftanın en düşük seviyeleri yakınlarında fiyatlamalar yaşadı.
Bilindiği gibi altın 2020 yılının en dikkat çeken ürünü ve
yaklaşık olarak bu yıl %25 oranında değer kazanımları gördü.
Her ne kadar 2020 yılında yukarı yönlü sert hareketler ve rali
görülse de, son zamanlarda doların küresel bazda güçlü seyri
ve ABD’nin ilave teşvikleri konusundaki belirsizliklerden
dolayı bir miktar aşağı yönlü hareketler sergiliyor. Gün
içerisinde Fed Başkanı Jerome Powell Temsilciler Meclisi’nde
bir konuşma gerçekleştirecek. Powell’ın bu konuşmasında
maliye politikasına yönelik görüşlerini açıklayacağı ve bu
konuya ağırlık verebileceği bekleniyor. Konuşma TSİ 17:30’da
gerçekleşecek. XAUUSD grafiğini teknik olarak inceleyecek
olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1922.19 –
1938.24 – 1960.56 seviyeleri direnç noktaları olarak takip
edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1882.11 – 1862.75 –
1841.88 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 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.

