GÜNLÜK FOREX BÜLTEN

Trump İle Biden İlk Münazarasını Gerçekleştirdi
Kasım ayının başında yapılacak olan ABD Başkanlık Seçimleri
öncesinde ABD Başkanı Trump ile Demokratların Başkan Adayı
Biden ilk münazarasını gerçekleştirdi. ABD’nin Fox News kanalında
canlı yayında yapılan tartışmada adayların birbirlerine yönelik sert
eleştirileri dikkat çekti. Yüksek Mahkemeye yargıç atanması ile
başlayan tartışmada Trump; aday gösterdiği Barrett’ı savundu.
Trump; ülkedeki seçimler sonucunda başkan olduğunu, bu sebeple
Barrett’ı seçme hakkının olduğunu, demokratların şuan da aynı
konumda olsalardı seçim yapmamayı düşünmeyeceklerini
düşündüğünü belirtti. Biden ise bu karar için beklenebileceğini,
seçimin sonucunun görülmesi gerektiğini belirtti. Koronavirüs
pandemisi için ise Biden; Trump’ın herhangi bir planının olmadığını,
insanları virüsün zirvesinden önce uyarmadığını belirtti. Trump ise
olanlar için Çin’i suçladı.
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EKONOMİK TAKVİM
Saat

Ülke

Önem Olay

Beklenti

Önceki

-%31.4

-%31.4

09:00 GBP

**

İşletme Yatırımı (Çeyreklik)(2. Çeyrek)

09:00 GBP

***

GSYİH (Yıllık)(2. Çeyrek)

-%21.7

09:00 GBP

***

GSYİH (Çeyreklik)(2. Çeyrek)

-%20.4

-%20.4

09:00 GBP

**

Nationwide Konut Fiyat Endeksi (Yıllık)(Eyl)

%4.5

%3.7

09:00 GBP

**

Nationwide Konut Fiyat Endeksi (Aylık)(Eyl)

%0.5

%2.0

09:00 EUR

**

Almanya Perakende Satışları (Aylık)(Ağu)

%0.4

-%0.9

10:00 TRY

*

Ticaret Açığı (Ağu)

10:20 EUR

***

AMB Başkanı Lagarde Konuşması

11:30 GBP

**

BoE MPC Üyesi Haldane Konuşması

11:55 EUR

***

Almanya İşsizlik Oranı Değişimi (Eyl)

-9K

-9K

11:55 EUR

**

Almanya İşsizlik Oranı (Eyl)

%6.4

%6.4

12:00 EUR

***

TÜFE (Yıllık)(Eyl)

-%0.2

-%0.2

15:15 USD

***

ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (Eyl)

605K

428K

15:30 USD

***

GSYİH (Çeyreklik)(2. Çeyrek)

-%31.7

-%31.7

17:00 USD

***

Askıdaki Konut Satışları (Aylık)(Ağu)

%3.2

%5.9

17:00 EUR

**

AMB’den Lane Konuşması

17:30 USD

***

Ham Petrol Stokları

-2,325M

-1,639M

-%21.7

-2.70B
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ANALİZ

Direnç 1– 1.1754

EURUSD

Piyasalar dün Euro bölgesinden gelen ekonomik güven
Direnç 3– 1.2011 endeksi verisini takip etti. Avrupa Komisyonu’nun
açıklamasına göre Euro bölgesinde ekonomik güven endeksi
Eylül ayında 91.1 seviyesine yükseldi. Ağustos ayında söz
Destek 1– 1.1690
konusu veri 87.5 düzeyindeydi. Beklentilerin üzerinde gelen
Destek 2– 1.1610
veri ile birlikte Euro bölgesinde ekonomik toparlanmanın
Destek 3– 1.1556 Eylül ayında da devam ettiği görüldü. Her ne kadar veri
beklentilerin üzerinde gelmiş olsa da koronavirüs
pandemisinin yarattığı ‘kriz’ öncesi seviyelerin %30’dan daha
fazla altında kaldı. Diğer yandan Alman Ekonomi Araştırma
Enstitüsü (İFO) euro bölgesinin ekonomik görünümüne ilişkin
rapor yayımladı. Rapora göre; euro bölgesinde son çeyrekte
%2.2 oranında büyüme beklendiği görüldü. Dolar kanadına
baktığımıza göre geçtiğimiz haftaya kıyasla bu hafta zayıf bir
performans görülüyor. Gün içerisinde piyasalar 12:00’da
Euro bölgesinden gelecek olan enflasyon verisini takip
edecek. Bilindiği gibi AMB’nın hedefi %2 ve %2’nin bir miktar
altı olmaya devam ediyor. 15:30’da ise ABD kanadından
gelecek olan büyüme verisi küresel bazda hareketliliği
artıracaktır. EURUSD paritesini teknik olarak inceleyecek
olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde 1.17545 – 1.18716 –
1.20112 sırasıyla seviyeleri direnç noktaları olarak; 1.16908 –
1.16106 – 1.15562 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip
edilebilir.
Direnç 2– 1.1871
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ANALİZ

Direnç 1–7.8576

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

USDTRY
Azerbaycan ile Ermenistan arasında artan gerilimler TL
varlıkları üzerinde de zaman zaman baskı oluşturuyor. Dün
Ermenistan kanadından gelen Türkiye uçağımızı düşürdü
iddiası ile birlikte volatilite arttı. Ardından Cumhurbaşkanlığı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun; Türkiye’nin Ermenistan
uçağını vurmadığı açıklamasında bulundu. Sabah
saatlerinde ise Resmi Gazete’de yayımlanan TL mevduatta
ve döviz alımlarında vergilerin indirildiği açıklaması izlendi.
TL mevduat faizlerinden alınan stopaj oranlarının
düşürülmesi, TL mevduata yatırımlara ilgiyi artırabilir ve
döviz mevduat hesaplardan TL mevduatlara geçişlerin
yaşanmasına neden olabilir. Yaşanan gelişmeler TL varlıkları
üzerindeki baskıyı bir miktar azaltabilir. Bunlarla birlikte
geçtiğimiz haftalardan itibaren kademeli yukarı yönlü
hareketlenmeler yaşayan paritede tarihi zirveler yenilenmiş
ve yeni rekorlar görülmüştü. Piyasalar küresel bazda
yaşanabilecek gelişmeleri yakından takip ediyor. Gün
içerisinde ise TSİ 10:00’da açıklanacak olan ticaret açığı
ekonomik verisi izlenecek. Tüm bunlar ışığında USDTRY
paritesini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü
hareketlenmelerde 7.85768 seviyesi direnç noktası olarak
izlenebilir. Kırılması ile birlikte 7.90 seviyesi psikolojik direnç
noktası olarak takip edilebilir. Gevşemelerde ise 7.71533 –
7.64882 – 7.55382 seviyeleri destek noktaları olarak takip
edilebilir.
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ALTIN
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ANALİZ

Direnç 1– 1905
Direnç 2– 1939
Direnç 3– 1968
Destek 1–1876
Destek 2–1846
Destek 3–1818

Altın
Son günlerde piyasaların gündeminde Amerika ve Avrupa
kanadında tekrar gündeme gelen ek teşvik konusu var. Ek
teşvik konusundaki umutların artması ile birlikte altın
fiyatlarında bir miktar toparlanma eğilimleri yaşanıyor. Son
olarak ABD Temsilciler Meclisi Sözcüsü Pelosi; teşvik paketi
konusunda hala bir anlaşmaya varılabileceği açıklamasında
bulunmuştu. Diğer yandan AMB Başkanı Lagarde; ihtiyaç
halinde Avrupa Merkez Bankası’nın daha fazla parasal teşvik
vermeye hazır olduğunu hafta içerisinde ki açıklamasında dile
getirmişti. Haftaya genel bir bakış açısı ile baktığımızda Cuma
günü Amerika kanadından gelecek olan tarım dışı istihdam ve
işsizlik oranı verileri dikkat çekiyor. Kasım ayında ABD’de
yapılacak olan Başkanlık Seçimleri öncesindeki son istihdam
raporu olan bu veriler yakından takip edilecek. Gün içerisinde
ise Amerika’dan gelecek olan önemli ekonomik veri akışları
küresel bazda hareketliliği artıracaktır. İlk olarak 15:15’de
ADP özel sektör istihdam verisi izlenecek. Ardından 15:30’da
Amerika’nın büyüme verisi volatiliteyi artıracaktır. 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 1876.40 – 1846.53 – 1818.94 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.

