GÜNLÜK FOREX BÜLTEN

Jerome Powell Açıklamalarda Bulundu
Fed Başkanı Jerome Powell, Temsilciler Meclisi’nde açıklamalarda
bulundu. Bu açıklamasında Powell; Amerika ekonomisinin
koronavirüs salgınından tam olarak kurtulmadan önce kat etmesi
gereken oldukça çok yol olduğunu ve daha da fazla desteğe ihtiyaç
duyulabileceğini belirtti. Ek olarak Powell; önümüzdeki süreçte
virüsün kontrol altında tutulmasının hükümetin alacağı politika
önlemlerine bağlı olacağını, öndeki yolun oldukça belirsiz olmaya
devam ettiğini belirtti.
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EKONOMİK TAKVİM
Saat

Ülke

Önem Olay

Beklenti

Önceki

-1.0

-1.8

09:00 EUR

**

GFK Tüketici Güven Endeksi (Eki)

10:30 EUR

***

Almanya İmalat Satın Alma Müd. End.(PMI)(Eyl) 52.5

10:30 EUR

**

Alm. Hizmet Satın Alma Müd. End.(PMI)(Eyl)

53.0

52.5

11:00 EUR

**

İmalat Satın Alma Müd. End. (PMI)(Eyl)

51.9

51.7

11:00 EUR

**

Markit Bileşik Satın Alma Müd. End. (PMI)(Eyl)

51.7

51.9

11:30 GBP

***

Bileşik PMI

59.1

11:30 GBP

***

İmalat Satın Alma Müd. End. (PMI)

55.2

11:30 GBP

***

Hizmet Satın Alma Müd. End. (PMI)

16:45 USD

**

Üretim Satın Alma Müd. End. (PMI)

16:45 USD

**

Markit Bileşik Satın Alma Müd. End. (Eyl)

17:00 USD

***

Fed Başkanı Powell’ın Yorumları

17:30 USD

***

Ham Petrol Stokları

52.2

58.8
53.1

53.1
54.6

-2256M

-4389M
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23.09.2020
ANALİZ

Direnç 1– 1.1720

EURUSD

Avrupa Merkez Bankası yaptığı açıklama ile birlikte çevre ve
Direnç 3– 1.1871 iklim hedefleri ile uyumlu tahvilleri teminat olarak kabul
edeceğini belirtti. Yapılan açıklamada; bu hamlenin euro
sistemi ile uyumlu piyasada yer alabilir varlıklar evrenini
Destek 1– 1.1633
genişlettiğini, euro sisteminin sürdürülebilir finans
Destek 2– 1.1581
konusundaki desteğini gösterdiğini belirtildi. İçerisinde
Destek 3– 1.1541 bulunduğumuz hafta ile birlikte aşağı yönlü kademeli
hareketlenmeler sergileyen EURUSD paritesi dün dalgalı bir
seyir izledi. Gün içerisine baktığımızda piyasalar euro
bölgesinden ve Amerika kanadından gelecek olan PMI
verilerini takip edecek. Veriler gün içerisinde çeşitli saatlerde
açıklanacak. Hafta içerisinde küresel bazda doların güçlü
duruşunu devam ettirmeye çabalaması parite üzerinde baskı
oluşturan unsurların başında yer alıyor. Veriler ardından TSİ
17:00’da Fed Başkanı Jerome Powell’ın konuşma yapması
bekleniyor. Bu konuşma çok sert hareketler yaşatmayabilir.
Fakat yine de yakından takip edilecek. EURUSD paritesini
teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü
hareketlenmelerde sırasıyla 1.17203 – 1.17960 – 1.18716
seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü
gevşemelerde ise 1.16336 – 1.15815 – 1.15417 seviyeleri
destek noktaları olarak test edilebilir.
Direnç 2– 1.1796
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ANALİZ

Direnç 1–7.6747

Destek 1–7.6075
Destek 2–7.5491
Destek 3-7.5031

USDTRY
İçerisinde bulunduğumuz haftaya hızlı bir başlangıç yapan
USDTRY paritesi yeni zirve seviyelerini test etti. Haftanın
başında 7.64 ile rekor zirvesini gören parite, dün de
yükselişine devam etti ve yeni zirve olarak 7.66 seviyesi test
edildi. Küresel bazda yaşanan gelişmeler ile birlikte risk
iştahında azalmalar yaşanması gelişmekte olan ülke para
birimleri üzerinde baskı oluştururken; bu baskıdan TL’de
etkileniyor. Paritenin yılbaşından bu yana performansına
baktığımızda yaklaşık olarak %22’nin üzerinde yukarı yönlü
hareketlenmeler yaşandığı görülüyor. Bununla birlikte
TCMB’nin yarın gerçekleştireceği toplantı merakla
bekleniyor. Para Politikası Kurulu yarın toplanacak ve faiz
oranı kararı açıklanacak. Piyasalardaki beklentiler faiz
oranında bir değişiklik olmayacağı yönünde olsa da, karar
metninin ayrıntıları itina ile incelenecek. Ek olarak dün TÜİK;
Eylül ayında Türkiye’de tüketici güven endeksinin bir önceki
aya göre %3.2 oranında arttığını açıkladı. Haftanın üçüncü
işlem gününde USDTRY paritesini teknik olarak inceleyecek
olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde 7.67471 seviyesi
direnç noktası olarak takip edilebilir. Bu seviye geçildiğinde
7.70 seviyesi psikolojik direnç noktası olarak izlenebilir.
Aşağı yönlü gevşemelerde ise 7.60750 – 7.54913 – 7.50314
seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.
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ALTIN
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ANALİZ

Direnç 1– 1918
Direnç 2– 1939
Direnç 3– 1976
Destek 1–1862
Destek 2–1846
Destek 3–1818

Altın
Yeni hafta ile birlikte doların küresel bazda güçlü duruşu, altın
fiyatlarında yaklaşık olarak son bir ayın en sert düşüşlerinden
birini yaşattı. Diğer yandan Amerika’da ilave mali destek
paketine ilişkin belirsizlikler altın üzerinde baskı kurmaya
devam ediyor. Dün Fed Başkanı jerome Powell, Temsilciler
Meclisi’nde bir konuşma gerçekleştirdi ve bu konuşmasında;
ABD ekonomisinin iyileşmekte olduğunu fakat pandemiden
tam bir toparlanma için halen uzun bir yol olduğunu belirtti.
Yine gün içerisinde Powell 17:00’da bir konuşma
gerçekleştirecek ve bu konuşma yakından izlenecek. Diğer
takip edilecek konuların başında ise koronavirüs
pandemisinde vaka sayılarındaki gelişmeler, ABD ile Çin
arasındaki gelişmeler yer alıyor. Bunlarla birlikte Kasım
ayında ABD’de yapılacak olan Başkanlık seçimlerinin
yaklaşması tedirginliği bir miktar artırabilir. Bu sebeple
küresel bazda yaşanacak gelişmeler yakından izleniyor.
XAUUSD’yi teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü
hareketlenmelerde sırasıyla 1918.00 – 1939.82 – 1976.82
seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü
gevşemelerde ise 1862.88 – 1846.53 – 1818.94 seviyeleri
destek noktaları olarak test edilebilir.
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ANALİZ

Direnç 1–41.83
Direnç 2-42.53
Direnç 3–43.76
Destek 1–40.49
Destek 2–39.30
Destek 3–38.07

Petrol
Petrol fiyatlarında son günlerde yaşanan aşağı yönlü
hareketlenmelerden sonra fiyatlarda dalgalı bir seyir
yaşanıyor. Küresel bazda artan koronavirüs vakalarının
ülkelerde yeni karantina önlemlerinin artmasına yol
açabileceği endişeleri fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.
Geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan piyasayı koruyacağını net bir
şekilde belirtse de, vaka sayılarındaki artış dikkatleri daha da
çekti ve endişeleri artırdı. Yasak önlemlerinin artması küresel
petrol taleplerinde dengenin bozulabileceği endişelerini
artırıyor. Gün içerisinde piyasalar Amerika kanadından
gelecek olan ham petrol stokları verisini takip edecek. Veri TSİ
17:30’da açıklanacak. Piyasalardaki beklentiler stokların
2,256 milyon varil azalabileceği yönünde ağırlık kazanmış
durumda. Veri ile birlikte petrol fiyatları üzerinde volatilite
artacaktır. Brent petrolü teknik olarak inceleyecek olursak
yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 41.83 – 42.53 –
43.76 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı
yönlü gevşemelerde ise 40.49 – 39.30 – 38.07 seviyeleri
destek noktaları olarak test edilebilir.
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NATGAS

23.09.2020
Analiz

Direnç 1–1.936
Direnç 2-2.064
Direnç 3–2.268
Destek 1–1.764
Destek 2–1.673
Destek 3–1.606

NATGAS
Doğal gaz fiyatları Ağustos ayında adeta müthiş bir
performans göstermiş ve yukarı yönlü hareketlenmeler ile
dikkatleri üzerine çekmişti. Bu hareketler ile 2.75 seviyeleri
test edilmişti. Eylül ayı ile birlikte kazançlarını geri veren doğal
gazda kademeli aşağı yönlü hareketlenmeler gerçekleşti. Bu
hareketlenmeler ile birlikte Ağustos ayındaki tüm
kazançlarını geri veren doğal gaz fiyatlarında piyasalar yarın
Amerika kanadından gelecek olan doğal gaz stokları verisini
takip edecek. Natgas grafiğini teknik olarak inceleyecek
olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde ilk olarak 1.936
seviyesi karşımıza direnç noktası olarak çıkıyor. Bu seviyenin
geçilmesi ile birlikte sırasıyla 2.064 ve 2.268 seviyeleri diğer
direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü
gevşemelerde ilk olarak 1.764 seviyesi destek noktası olarak
izlenebilir. Bu seviyenin geçilmesi ile birlikte sırasıyla 1.673 ve
1.606 seviyeleri diğer destek noktaları olarak test edilebilir.
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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.

