GÜNLÜK FOREX BÜLTEN

Türkiye’nin Güncel Koronavirüs Karnesi
Mart ayının başlarında başlayan koronavirüs ile mücadele
günümüze kadar devam etti ve devam ediyor. Türkiye’nin bu
konudaki performansına baktığımızda ise diğer ülkelere nazaran
daha başarılı bir performans gerçekleştirdiği söylenebilir. Sağlık
Bakanlığı’nın yaptığı açıklamalar göre son 24 saatte 101 bin 119
Kovid19 testi yapılırken; 1467 kişi de virüs tanısı konuldu. 68
vatandaşımız ise virs nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı
Koca; tedbirlerin netice verdiğinin kaçınılmaz bir gerçek olduğunu,
birlikte tedbirlere uyularak virüsün yenileceğini belirtti.
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EKONOMİK TAKVİM
Saat

Ülke

Önem Olay

11:00 TRY

*

Yabancı Turist Girişi (Yıllık)(Ağu)

16:45 EUR

***

AMB Başkanı Lagarde’ın Konuşması

21:00 USD

**

FOMC Üyesi Mester’in Konuşması

Beklenti

Önceki
-%85.90
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PARİTE
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ANALİZ

Direnç 1– 1.1690

EURUSD

Geçtiğimiz hafta doların küresel bazda güçlü duruşu
Direnç 3– 1.1871 sebebiyle üzerinde baskı hisseden EURUSD paritesinde aşağı
yönlü hareketlenmeler yaşanmıştı. Bu hareketlenmeler ile
birlikte son iki ayın en düşük seviyeleri yakınlarında fiyatlanan
Destek 1– 1.1610
EURUSD paritesi yeni haftaya dalgalı bir seyir ile başladı.
Destek 2– 1.156
Haftaya baktığımızda piyasalar Çarşamba günü bölgeden
Destek 3– 1.1507 gelecek olan enflasyon verisini takip edecek. Bilindiği gibi
Avrupa Merkez Bankası’nın enflasyon hedefi %2 ve %2’nin bir
miktar altı olarak devam ediyor. Fakat pandemi nedeniyle ve
geçtiğimiz haftalarda güçlü euro nedeniyle bu hedefe
ulaşmak halen zor gibi gözüküyor. Bu sebeple veri yakından
takip edilecek. Yeni haftanın ilk işlem gününe baktığımızda ise
TSİ 16:45’te Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın
konuşması izlenecek. Bu konuşmada Lagarde’in önümüzdeki
günler için neler planladığı ipuçları aranacak. Haftanın ilk
işlem gününde 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 1.16106 – 1.15562 –
1.15071 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.
Direnç 2– 1.1774
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ANALİZ

Direnç 1–7.8361
Direnç 2–7.7153

Destek 1–7.6488
Destek 2–7.5538
Destek 3-7.5036

USDTRY
Geçtiğimiz hafta piyasalar Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası’nın faiz oranı kararını takip etti. ‘sürpriz’
denebilecek bir karar ile 200 baz puanlık faiz artırımına
giden TCMB sonrasında USDTRY paritesinde aşağı yönlü sert
hareketler yaşanmış ve 7.55 seviyeleri test edilmişti.
Ardından fiyatlamalar devam etti ve parite geçtiğimiz hafta
7.50 seviyelerine kadar gevşedi. Fakat bu seviyelerde uzun
süre tutunamayan paritede yukarı yönlü kademeli
hareketler tekrarlandı ve parite bu hafta itibari ile yeni rekor
seviyelerini test etti. Yeni haftaya başlarken sabah
saatlerinde BDDK’dan gelen açıklamalar takip edildi. BDDK;
aktif rasyosu mevduat bankaları için %90; katılım bankaları
için ise %70 oranına indirildiğini belirtti. Yeni haftaya yeni
rekor ile giren USDTRY paritesinde piyasalar gün içerisinde
yurtiçinden gelecek olan yabancı turist girişi verisini takip
edecek. Veri TSİ 11:00’da açıklanacak. Ardından 23:00’da
FOMC üyesi Mester’ın konuşması takip edilecek. USDTRY
paritesini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü
hareketlenmelerde sırasıyla 7.71533 – 7.83618 seviyeleri
direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü
gevşemelerde ise 7.64882 – 7.55382 – 7.50368 seviyeleri
destek noktaları olarak takip edilebilir.
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ANALİZ

Direnç 1– 1879
Direnç 2– 1905
Direnç 3– 1968
Destek 1–1846
Destek 2–1818
Destek 3–1791

Altın
Geçtiğimiz hafta baş konulardan biri doların küresel bazda
güçlü duruşu idi. Bu güçlü duruştan etkilenen başlıca
ürünlerden biri de altın olarak karşımıza çıktı. Dolardaki güçlü
duruş ile birlikte kademeli aşağı yönlü hareketlenmeler
gerçekleştiren altında fiyatları bu hareketler ile birlikte
yaklaşık olarak iki ayı aşkın sürenin en düşük seviyelerinde
fiyatlamalar gerçekleştiriyor. Genel olarak baktığımızda
küresel bazda risk iştahının düşük olduğu görülüyor. Özellikle
koronavirüs pandemisinde yeni vaka sayılarında yaşanan
artış, ABD ile Çin arasında ilişkilerin belirsizliği, ABD
kanadında ek teşvik paketinde halen adımlar atılmaması
diğer izlenen konular olarak karşımıza çıkıyor. Fakat dolardaki
güçlü performans altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.
Yeni haftanın ilk işlem gününde veri yoğun bir gün bizleri
beklemiyor. Bu sebeple küresel bazda yaşanan gelişmeler
yakından takip edilecek. XAUUSD grafiğini teknik olarak
incelediğimizde ilk olarak 1879.19 seviyesi karşımıza direnç
noktası olarak çıkıyor. Bu seviyenin geçilmesi ile birlikte
sırasıyla 1905.31 ve 1968.68 seviyeleri diğer direnç noktaları
olarak takip edilebilr. Aşağı yönlü gevşemelerde ise ilk olarak
1846.53 seviyesi destek noktası olarak izlenebilir. Bu
seviyenin geçilmesi ile birlikte 1818.94 ve 1791.49 seviyeleri
diğer 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.

