GÜNLÜK FOREX BÜLTEN

Türkiye’nin Güncel Koronavirüs Karnesi
Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı son güncel verilere göre Türkiye’de
son 24 saatte 1412 kişiye Kovid19 tanısı konuldu. Bununla birlikte
65 vatandaşımız ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Son veriler ile
birlikte topalm vaka sayısı 315 bin 845’e; toplam vefat sayısı ise 8
bin 62’ye yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; tedbirlerin netice
verdiğinden emin olduklarını, virüsü yenene kadar birlikte
mücadele edip birlikte tedbirlere uymamız gerektiğini belirtti.
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EKONOMİK TAKVİM
Saat

Ülke

Önem Olay

Beklenti

Önceki

10:00 TRY

*

Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Eyl)

85.90

13:00 EUR

**

Bundesbank’tan Mauderer’in Konuşması

15:00 EUR

**

Almanya Tüketici Fiyat Endeksi(Tüfe)(Aylık)(Eyl)

15:30 USD

**

Mal Ticaret Dengesi (Ağu)

-80.11B

15:30 USD

**

Otomotiv Hariç Perakende Stokları (Ağu)

%0.6

16:15 USD

**

FOMC Üyesi Williams’ın Konuşması

16:30 USD

**

FOMC Üyesi Harker’in Konuşması

17:00 USD

***

CB Tüketici Güveni (Eyl)

20:00 USD

**

FOMC Üyesi Quarles’ın Konuşması

-%0.1

89.2

-%0.1

84.8
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Direnç 1– 1.1690

EURUSD

Hafta başında Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi
Direnç 3– 1.1871 Ignazio Visco’nun açıklamaları takip edildi. Visco; pozitif
sürprizlere pek inanmadığını, üretim ve dağıtım ile ilgili
sorunlar ile karşı karşıya kalınabileceğini belirtirken; aşının
Destek 1– 1.1610
bulunma
ihtimalinin
ekonomideki
belirsizliği
Destek 2– 1.1556
düşürmeyeceğini sözlerine ekledi. Ek olarak Visco; eurodaki
Destek 3– 1.1507 güçlenmenin endişe verici olduğunu belirtti. Diğer yandan
Avrupa Birliği (AB) koronavirüs pandemisi nedeniyle 16 üye
ülkedeki istihdamı koruma programlarına 87.4 milyar euro
mali destek verilmesini onayladı. Söz konusu desteğin üye
ülkelere önümüzdeki haftalarda verilmesi bekleniyor. Bu
haber akışı euro varlıkları üzerindeki baskıları bir miktar
azalttı. Dolar kanadına baktığımızda ise yeni haftada küresel
bazda bir miktar değer kayıpları yaşandığı görülüyor. Amerika
kanadında yeni teşvik paketi beklentileri ile birlikte Çin
kanadında oluşan pozitif verilerin risk iştahını bir miktar
artırması, doların G10 paralarının çoğu karşısında değer
kayıpları yaşamasına neden oldu. Gün içerisine baktığımızda
TSİ 17:00’da ABD kanadından gelecek olan CB Tüketici Güveni
verisi izlenecek. Tüm bunlar ışığında EURUSD paritesini teknik
olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde
sırasıyla 1.16908 – 1.17545 – 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– 1.1754
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Direnç 1–7.8361

Destek 1–7.7153
Destek 2–7.6488
Destek 3-7.5538

USDTRY
Son haftalarda gerçekleştirdiği hareketlenmeler ile
dikkatleri üzerine çeken USDTRY paritesinde geçtiğimiz
hafta TCMB’nin verdiği faiz artırım kararı ile birlikte aşağı
yönlü hareketlenmeler yaşanmıştı. Fakat bu aşağı yönlü
hareketlenmeler uzun vadeye yayılamadı ve yeni hafta ile
birlikte yukarı yönlü hareketlenmeler hız kazandı. Jeopolitik
gerginlikler TL kanadı üzerinde baskı unsurları oluşturuyor.
Bu baskı unsurları ise USDTRY paritesinde yeni rekor
seviyelerinin görülmesine neden oldu. Piyasalar Azerbaycan
ile Ermenistan arasında yaşanan gerginliği yakından takip
ediyor. Yukarı yönlü hareketlenmeler ile birlikte 7.83
seviyelerini test eden paritede piyasalar gün içerisinde
yurtiçinden gelecek olan ekonomik güven endeksi verisini
takip edecek. Veri saat 10:00’da açıklanacak. ABD
kanadında ise 17:00’da CB Tüketici Güveni verisi dolarda
küresel bazda volatiliteyi artıracaktır. Diğer yandan bugün
11:00’da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ‘Yeni
Ekonomi Programı’nı açıklayacak. Tüm bunlar ışığında
haftanın ikinci işlem gününde USDTRY paritesini teknik
olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde
7.83619 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Bu
seviye geçildiğinde 7.85 ve 7.90 seviyeleri psikolojik direnç
noktaları olarak izlenebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise
7.71533 – 7.64882 – 7.5382 seviyeleri destek noktaları
olarak test edilebilir.
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Direnç 1– 1905
Direnç 2– 1939
Direnç 3– 1968
Destek 1–1846
Destek 2–1818
Destek 3–1791

Altın
Geçtiğimiz günlerde doların da küresel bazda güçlü
duruşundan etkilenen altın fiyatlarında aşağı yönlü
hareketlenmeler yaşanmış ve yaklaşık olarak son iki ayın en
düşük seviyelerinde fiyatlamalar gerçekleşmişti. Yeni hafta ile
birlikte doların küresel bazda performansı bir miktar
düşerken, altın fiyatlarında da toparlanma hareketleri
yaşandı. Çin kanadından gelen ekonomik verilerin genel
anlamda piyasaları tatmin etmesi ile birlikte ABD kanadında
yeni teşvik paketi beklentileri doların G10 paralarının
çoğunun karşısında zayıf bir seyir izlemesine neden oldu.
Bugün Amerika kanadında Donald Trump ile Joe Biden
arasında seçimler öncesi ilk tartışma yaşanacak. Tv üzerinden
canlı yayınlanacak olan bu tartışma piyasalar tarafından
yakından takip edilecek. Haftaya genel açısı ile baktığımızda
ise Cuma günü ABD’den gelecek olan tarım dışı istihdam
verisi izlenecek. Son zamanlarda halen koronavirüs
pandemisinde yeni vaka sayılarının istenilen kontrolü
sağlayamaması ve jeopolitik gelişmeler risk iştahını azaltıyor.
Gün içerisinde piyasalar ABD kanadından gelecek olan CB
Tüketici Güveni verisini takip edecek. XAUUSD grafiğini teknik
olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde
sırasıyla 1905.31 – 1939.92 – 1968.68 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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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.

