GÜNLÜK FOREX BÜLTEN

Yeni Güne Bakış,
Geride bıraktığımız günde özellikle Avrupa’dan gelen makro
ekonomik datalar volatilitiye neden oldu. Avrup, Almanya ve
Fransa bölgesinden gelen PMI verileri beklentileri çok fazla
karşılayamazken Almanya işsizlik ve Euro bölgesi işsizlik rakamları
umut vericiydi. Yeni günde yurt içinde ve Avrupa veri akışı açısından
sakin gözükürken ABD tarafı oldukça hareketli. TSi 15:15’de
gelecek olan ADP Tarımdışı İstihdam değişiklikleri ve 17:30’da
açıklanması beklenen Petrol Stok verisi piyasada özellikle Dolar
bazlı paritelerde volatilitiye neden olabilir.
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EKONOMİK TAKVİM
Saat

Ülke

Önem Olay

Beklenti

Önceki

12:00 EUR

*

Üretici Fiyat Endeksi(ÜFE)(Aylık)

%0.5

%0.7

15:15 USD

***

ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği

950K

167K

17:00 USD

**

Fabrika Siparişleri (Aylık) (Tem)

%6.0

17:30 USD

***

Ham Petrol Stokları

-1.887M

%6.2
4.689M

19:00 USD

**

FOMC Üyesi Mester’ın Konuşması

21:00 USD

**

FOMC Üyesi Kashkari’nin Konuşması
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Direnç 1– 1.1949

EURUSD

Euro Bölgesi’nde önceki işlem günü piyasaların objektifine
girebilecek yoğun haber ve makroekonomik veri akışı
Direnç 3– 1.2050
yaşandı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı
Luis de Guindos, ekonomik aktivitenin Ağustos’ta bir önceki
Destek 1– 1.1835 aya göre daha az güçlü olduğunu vurgulayarak,
Destek 2– 1.1769 ‘’Maliyetlerin azaltılması açısından, Euro Bölgesi'nde
bankaların sınır ötesi birleşmeleri göreceli olarak hızlı bir
Destek 3–1.1690 şekilde gerçekleştirilmeye başlanmalı’’ uyarısında bulundu.
Ekonominin V tipi bir toparlanma gösterdiğini ifade eden
Altmaier, 2020 yılı için küçülme beklentilerinin yüzde
6.3'ten, yüzde 5.8'e ve 2021 yılında büyüme hedeflerinin
yüzde 4.4 olarak belirlendiğini bildirdi. Makroekonomik
takvimde ise Euro Bölgesi’nde tüketici fiyat endeksi (TÜFE),
Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla piyasa beklentilerine
paralel olarak yüzde 0.4 oranında azalış gösterirken, bir
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.2 artış beklentilerine
karşın yüzde 0.2 azaldı. Ayrıca Euro Bölgesi’nde Temmuz
ayında işsizlik oranı, yüzde 8.0 olan beklentileri karşılayarak
yüzde 7.9 oldu. Diğer tarafta Ağustos ayında imalat satın
alma müdürleri endeksi (PMI), Euro Bölgesi’nde beklentilere
eşdeğer seviyede 51.7 seviyesinde gerçekleşirken,
Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da 53.0 puan
olan beklentilerin altında 52.2 puan oldu.
Direnç 2– 1.1988
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USDTRY
Direnç 1-7.3737
Direnç 2-7.4027
Destek 1–7.3004
Destek 2–7.2479
Destek 3-7.1900

ALTIN

Yurtiçinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın,
Suriye'den Libya'ya kadar fiilen sahada oldukları her yerde
aynı inanç ve taleple çalışmaları yürüttüklerinin altını
çizerek, ‘’Doğu Akdeniz'deki, Ege'deki faaliyetlerimizin de
özünde hak ve adalet arayışı vardır. Çevresindeki her
ülkenin hakkı olan Akdeniz'in zenginliklerinin üzerine adeta
çökme çabası, tam bir modern sömürgecilik örneğidir’’
şeklinde ifadeleri önemliydi. Diğer tarafta Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Akdeniz'deki kaynakları
konusundaki anlaşmazlıkları çözmek için Yunanistan ile
diyaloğa açık olduğunu söyledi. Yurtiçinde makroekonomik
takvime bakıldığında, İstanbul Sanayi Odası (İSO) ile IHS
Markit iş birliği ile oluşturulan verilerine göre, Türkiye
imalat PMI, Ağustos ayında 56.9 puandan 54.3 puan
seviyesine geriledi.
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Altın
Direnç 2– 1989
Direnç 3– 2013
Destek 1–1959
Destek 2–1919
Destek 3–1902

ABD kanadında geçtiğimiz işlem günü Beyaz Saray’dan gelen
açıklamalar kritikti. Öncelikle ABD Başkan Donald Trump,
devam eden ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolara
yönelik Adalet Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığı’nın ortak bir
operasyonla ‘‘Solcu sivil itaatsizlik eylemleri’’ olarak
değerlendirdiği şiddet olaylarını soruşturmaya
hazırlandıklarını açıkladı. ABD Hazine Bakanı Steven
Mnuchin, Senato'daki Cumhuriyetçi çoğunluğun lideri
Senatör Mitch McConnell ile yeni bir koronavirüs yardım
tasarısı üzerine her gün görüşmekte olduğunu ifade ederek,
‘’Bu tasarı Amerikan halkı için çok önemli. Mitch'in
çocuklara, istihdama yardım ve küçük işletmeler için
yükümlülük korumaları sağlayacak yeni bir tasarıyı gelecek
hafta getireceğinden umutluyum’’ şeklinde konuştu.
Mnuchin, ABD ekonomisinin güçlenmekte olduğuna dair
işaretler bulunduğunu da sözlerine ekledi. Beyaz Saray
ticaret danışmanı Peter Navarro da ABD’nin TikTok ve
WeChat'ten sonra daha fazla Çin yapımı yazılım ve
uygulamayı hedef alabileceğini kaydetti. Diğer tarafta Fed
Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard, ekonominin yeni tip
koronavirüs salgınıyla ilgili belirsizliklerle yüzleşmeye devam
ettiğini belirterek, gelecek aylarda uyumlaştırıcı bir para
politikasına dönmenin önemli olacağını söyledi.
Makroekonomik takvimde ise Tedarik Yönetim Enstitüsü
(ISM) tarafından yayınlanan verilere göre, ABD’de imalat
PMI, Ağustos ayında 54.5 puan olan piyasa beklentilerini
aşarak 56.0 puan seviyesinde gerçekleşti. Ayrıca IHS
Markit’in Ağustos ayına ilişkin verilerine göre ABD’de üretim
PMI, 53.6 puan olan beklentilerin gerisinde 53.1 puan oldu.
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Direnç 1–46.50
Direnç 2-47.38
Direnç 3–48.14
Destek 1–45.40
Destek 2–44.62
Destek 3–44.05

Petrol
Petrol tarafında ise geride bıraktığımız haftada ki ABD
kasırga endişelerinin etkisi bir nebze olsun azalmış durumda.
Dün sabah saatlerinde kritik 46.50 direncini test eden Brent
buradan gelen tepki satışları ile birlikte 45.20 seviyelerine
kadar geri çekildi. Günün ilerleyen saatlerinde ise Petrol
ABD’de stokların azaldığına ilişkin işaretler ile tekrardan
46.00 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Özel sektör destekli
Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerine göre, ABD'de ham
petrol stokları geçen hafta 6.36 milyon varil düştü. Bugün
açıklanacak resmi veriler de bu düşüşü teyit ederse, stoklar
bu yılın en uzun düşüş serisini gerçekleştirmiş olacak. Petrol
üretiminin geçen ay 2018’den bu yana en hızlı artışını
gerçekleştirmesi de talepte bir toparlanma olduğuna işaret
ediyor diyebiliriz. Ham Petrol stokları bugün Türkiye saati ile
17:30’da açıklanacak.
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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.

