GÜNLÜK FOREX BÜLTEN

Türkiye’nin Güncel Koronavirüs Karnesi
Mart ayının başlarından itibaren Türkiye’de başlayan koronavirüs
pandemisi ile mücadele tüm gücüyle devam ediyor. Son
dönemlerde küresel bazda artan vaka sayıları sonrasında dikkatler
bu konuya daha da arttı. Son açıklamaya göre Türkiye’de son 24
saatte 1767 kişiye kovid19 tanısı konuldu. 72 kişi virüs nedeniyle
hayatını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; sağlık sisteminin
sürdürülebilir ve sağlık çalışanlarının hizmet verebilir kalmaları için
tedbirleri birlikte uygulamamız gerektiğini açıkladı.
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EKONOMİK TAKVİM
Saat

Ülke

Önem Olay

Beklenti

Önceki

10:00 TRY

**

Kapasite Kullanım Oranı (Eyl)

%73.3

10:00 TRY

*

İmalat Güveni (Eyl)

106.2

10:30 CHF

***

İsviçre Libor Oranı

10:30 CHF

***

SNB Para Politikası Değerlendirmesi

11:00 EUR

**

Almanya İşletme Beklentileri (Eyl)

98.0

97.5

11:00 EUR

***

Almanya İfo İş İklimi Endeksi (Eyl)

93.8

92.6

11:00 EUR

**

ECB Aylık Rapor

13:00 GBP

**

CBI Sanayi Sipariş Trendi (Ağu)

-35

-46

14:00 TRY

***

Bir Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı (Eyl)

%8.25

%8.25

14:00 TRY

***

Gecelik Borçlanma Faizi (Eyl)

%6.75

14:00 TRY

**

Gecelik Faiz Oranları (Eyl)

%9.75

15:30 USD

***

İşsizlik Haklarından Yararlanma Başv.

17:00 GBP

***

BoE Başkanı Bailey Konuşması

17:00 USD

***

Fed Başkanı Powell’ın Konuşması

17:00 USD

***

Yeni Konut Satışları (Ağu)

17:30 USD

*

Doğal Gaz Stokları

-%0.75

843K

860K

890K

901K
89B
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PARİTE

24.09.2020
ANALİZ

Direnç 1– 1.1690

EURUSD

Piyasalar dün Euro bölgesinden gelen PMI verilerini takip etti.
Direnç 3– 1.1871 IHS Markit tarafından açıklanan bileşik satın alma yöneticileri
endeksi beklenmedik bir şekilde gerileme yaşadı. Söz konusu
veri Eylül ayında 50.1 oldu. Ağustos ayında bu veri 51.9 idi.
Destek 1– 1.1633
İmalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi ise
Destek 2– 1.1581
beklentilerin çok az üzerinde 53.7; hizmet sektörü PMI ise
Destek 3– 1.1541 beklentilerin altında 47.6 olarak gerçekleşti. Gelen veriler
piyasaları tatmin etmedi diyebiliriz. Son zamanlarda
koronavirüs pandemisinde vaka sayılarında yaşanan artış ile
Euro bölgesinde ekonomik toparlanmanın hız kestiği
görülmüş oldu. Ek olarak raporda da; yaşanan düşüşün
Avrupa bölgesinde koronavirüs vakalarında yaşanan sert
yükseliş ile ilişkili olduğu yer aldı. Diğer yandan doların hafta
içerisindeki güçlü seyri devam ediyor. Bu güçlü seyirden de
etkilenen EURUSD paritesinde bir miktar gevşeme hareketleri
görülüyor. Gün içerisinde Almanya’dan gelecek olan İfo İş
İklimi Endeksi verisi izlenecek. Veri TSİ 11:00’da açıklanacak.
Diğer yandan 17:00’da FED Başkanı Powell’ın açıklamaları ve
15:30’da ABD işsizlik haklarından yararlanma başvuruları
verisi izlenecek. EURUSD paritesini teknik olarak inceleyecek
olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1.16908 –
1.17748 – 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– 1.1774
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DOLAR/TL
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ANALİZ

Direnç 1–7.7153

Destek 1–7.6075
Destek 2–7.5491
Destek 3-7.4849

USDTRY
Küresel bazda artan koronavirüs vakaları ve küresel risk
iştahının azalması genel olarak gelişmekte olan ülke para
birimleri üzerinde baskı oluşturuyor. Bu baskıya ek olarak
doların küresel bazda güçlü seyri USDTRY paritesinde yukarı
yönlü hareketlenmelerin görülmesine neden oluyor. TL,
dolar karşısında son günlerde değer kayıpları ile dikkat
çekerken, yaklaşık olarak son bir buçuk yılın en uzun düşüş
serisini gerçekleştiriyor. Bunlarla birlikte bugün TL için
oldukça önemli bir gün. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Para Politikası Kurulu bugün biraraya gelecek ve faiz oranı
kararı açıklanacak. Beklentiler bankanın faiz oranında
değişikliğe gitmeyeceği yönünde ağırlık kazansa da; karar
merakla izlenecek. Karar metninde ve basın toplantısında
önümüzdeki günlere dair ipuçları aranacak. Karar 14:00’da
açıklanacak ve TL kanadında volatilite oldukça artacaktır.
Son zamanlarda tarihi zirvelerinde güncellemeler yaparak
yeni rekorları test eden USDTRY paritesini teknik olarak
incelediğimizde 7.71533 seviyesi direnç noktası olarak
izlenebilir. Bu seviye geçildiği taktirde 7.75 seviyesi
psikolojik direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü
gevşemelerde ise sırasıyla 7.60750 – 7.54913 – 7.48490
seviyeleri destek noktaları olarak takip edilebilir.
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ALTIN
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ANALİZ

Direnç 1– 1883
Direnç 2– 1920
Direnç 3– 1970
Destek 1–1846
Destek 2–1818
Destek 3–1791

Altın
İçerisinde bulunduğumuz haftanın en dikkat çeken
konularından biri güçlü dolar olurken; bu güçlü doların etkisi
altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketlenmeler yaşanmasına
neden oluyor. Bu hareketlenmeler ile birlikte yaklaşık olarak
son 6 haftanın en düşük seviyeleri yakınlarında fiyatlamalar
gerçekleştiren altında piyasalar hafta içerisinde FED Başkanı
Powell’ın gerçekleştirdiği konuşmaları takip etti. Powell; ABD
ekonomisinin koronavirüs pandemisinin negatif etkilerinden
tam anlamıyla kurtulmak için önünde uzun bir yol olduğunu
ve ilave desteğe ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Ek olarak
Chigago Fed Başkanı Evans’ın enflasyonun zamanla %2
seviyesine gelmeden önce bir sıkılaşmanın imkansız hale
gelmediği yönündeki yeni faiz konusundaki yönlendirmesi
dolar göstergesinde güçlü seyri destekledi. Tüm bu gelişmeler
ile 1900 seviyelerinin altında fiyatlamalarına devam eden ons
altında piyasalar gün içerisinde 15:30’da ABD’den gelecek
olan işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisini takip
edecek. Ardından 17:00’da Fed Başkanı Powell’ın yorumları
izlenecek. XAUUSD’yi teknik olarak inceleyecek olursak yukarı
yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1883.44 – 1920.21 –
1970.10 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir.
Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1846.53 – 1818.94 – 1791.49
seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.
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Petrol

24.09.2020
ANALİZ

Direnç 1–42.03
Direnç 2-42.62
Direnç 3–43.59
Destek 1–40.97
Destek 2–39.30
Destek 3–38.07

Petrol
Son zamanlarda küresel bazda artan koronavirüs
pandemisinde vaka sayıları ile birlikte küresel risk iştahının
azalması petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Vaka
sayıları küresel ekonominin toparlanması konusunda
endişeleri artırırken, bu endişeler petrol taleplerinde
belirsizliğe neden oluyor. Diğer yandan baskı unsurlarından
biri ise karşımıza ‘Libya’ olarak çıkıyor. Son aylarda iç savaş ile
cebeleşen Libya’da Ocak ayından bu yana petrol üretimleri
tamamen kapalıydı. Fakat ülkenin tekrar üretime
dönebileceği bekleniyor. İç savaşta iki taraf arasında geçen
hafta imzalanan anlaşmada petrol gelirlerinin eşit bölüneceği
kararı çıkmıştı. Bu karar ile birlikte ülkede ihracat yakın
zamanda başlayabilir. Diğer yandan dün piyasalar
Amerika’dan gelen ham petrol stokları verisini takip etti.
Gelen veriye göre geçtiğimiz hafta ABD’de stoklar … olarak
gerçekleşti. Piyasalardaki beklentiler ise 2,325M varil azalış
olabileceği yönündeydi. Veri ile birlikte volatilite arttı. Brent
petrolü teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü
hareketlenmelerde sırasıyla 42.03 – 42.62 – 43.59 seviyeleri
direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü
gevşemelerde ise 40.97 – 39.30 – 38.07 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.

