GÜNLÜK FOREX BÜLTEN

ABD Senatosunda Geçici Bütçe Tasarısına Onay Geldi
Amerika kanadında senato federal hükümetin de kapanmasını
önleyecek olan geçici bütçe tasarısını tartıştı ve onayladı. Onay 10
hayır oyuna karşılık 84 evet oyu ile gerçekleşti. Tasarıya göre 11
Aralık’a kadar federal hükümete kaynak aktarımı sağlanacak.
Tasarının ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanarak
yasalaşması bekleniyor. Geçtiğimiz haftada tasarı Temsilciler
Meclisi’nde kabul edilmişti.
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EKONOMİK TAKVİM
Saat

Ülke

Önem Olay

Beklenti

Önceki

10:00 TRY

*

İmalat PMI (Eyl)

54.30

10:55 EUR

***

Almanya İmalat Satın Alma Müd. End. (PMI)

56.6

11:00 EUR

**

İmalat Satın Alma Müd. End. (PMI)

53.7

53.7

11:30 GBP

***

İmalat Satın Alma Müd. End. (PMI)

54.3

54.3

12:00 EUR

**

İşsizlik Oranı (Ağu)

%8.1

%7.9

13:00 EUR

***

Avrupa Liderler Zirvesi

14:00 TRY

**

Para Politikası Toplantı Özeti

15:30 USD

***

İşsizlik Haklarından Yararlanma Bşv.

850K

870K

15:30 USD

**

Kişisel Gider (Aylık)(Ağu)

%0.7

%1.9

16:45 USD

**

Üretim Satın Alma Müd. End. (PMI)

53.5

53.5

17:00 USD

***

ISM İmalat Satın Alma Müd. End. (PMI)

56.2

56.0

18:45 EUR

**

AMB’den Lane’in Konuşması

56.6

GÜNLÜK FOREX BÜLTEN
PARİTE

01.10.2020
ANALİZ

Direnç 1– 1.
Direnç 2– 1.
Direnç 3– 1.
Destek 1– 1.
Destek 2– 1.
Destek 3– 1.

EURUSD
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde dün
Frankfurt’ta gerçekleştirilen bir konferansta açıklamalarda
bulundu. Bu açıklamasında Lagarde; enflasyonun geçici
olarak hedeflenen seviyenin üzerine çıkmasına izin vermeyi
hedefleyen Fed tarzında bir stratejinin incelemeye değer
olacağını, böyle bir stratejinin para politikasının ekonomiyi
dengeleme kapasitesini güçlendirebileceğini belirtti. Diğer
yandan Amerika kanadından gelen büyüme verisi izlendi.
Gelen veriye göre ABD ekonomisi ikinci çeyrekte
yıllıklandırılmış olarak %31.4 oranında küçülme yaşadı. Veri
piyasalardaki beklentilere paralel olarak geldi. Bununla
birlikte ABD’de özel sektör istihdamı Eylül ayında 749,000 ile
beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Piyasalar bu veri
sonrasında Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam
verisini merakla beklemeye başladı. Kasım ayında ABD’de
yapılacak Başkanlık Seçimi öncesindeki bu son istihdam verisi
yakından incelenecek. Gün içerisinde piyasalar 12:00’da Euro
bölgesinden gelecek olan işsizlik oranı verisini izleyecek.
13:00’da ise Avrupa Liderler Zirvesi yakından takip edilecek.
İçerisinde bulunduğumuz hafta da zayıf bir performans
sergileyen EURUSD paritesini teknik olarak incelediğimizde
seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir.
Gevşemelerde ise seviyeleri destek noktaları olarak test
edilebilir.
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DOLAR/TL

01.10.2020
ANALİZ

Direnç 1–7.7811
Direnç 2–7.8576

Destek 1–7.6488
Destek 2–7.5538
Destek 3-7.5017

USDTRY
Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklamasına göre Türkiye’nin
dış ticaret açığı Ağustos ayında 6.3 milyar dolar olarak
gerçekleşti. Altın hariç dış ticaret açığı ise 675 milyon dolar
olarak kayıtlara geçti. Bununla birlikte piyasalar haftanın
ortasında TL mevduatta ve döviz alımında yapılan
indirimleri takip etti. Resmi Gazete’de yayımlanan karara
göre; kambiyo işlemlerinde uygulanan BSMV %1’den binde
2 seviyesine indirildi. TL mevduatlarının faiz getirisinde ise 1
yıldan uzun vadeli mevduat hesaplarında oran sıfırlandı. Bu
adımlar ile birlikte TL’ye olan ilginin bir miktar artması
hedefleniyor denilebilir. Hafta içerisinde 7.85 seviyelerini
test eden USDTRY paritesinde bir miktar kademeli aşağı
yönlü hareketlenmeler gerçekleşti. Piyasalar gün içerisinde
yurtiçinden gelecek olan imalat PMI verisini takip edecek.
Veri TSİ 10:00’da açıklanacak. 14:00’da ise TCMB Para
Politikası Kurulu Toplantısı’nın özetini yayımlayacak.
USDTRY paritesini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı
yönlü hareketlenmelerde 7.78119 ve 7.85768 seviyeleri
direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü
gevşemelerde ise 7.64882 – 7.55382 – 7.50178 seviyeleri
destek noktaları olarak test edilebilir.
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ALTIN

01.10.2020
ANALİZ

Direnç 1– 1901
Direnç 2– 1919
Direnç 3– 1938
Destek 1–1876
Destek 2–1865
Destek 3–1849

Altın
Geçtiğimiz haftaya nazaran dolar her ne kadar zayıf bir
performans gösterse de güçlü seyir devam ediyor diyebiliriz.
Son günlerde altın fiyatlarındaki belirleyici unsurlarında
başında dolar geliyor. Çarşamba günü Trump ile Biden
arasında gerçekleşen canlı yayın tartışması fiyatlar üzerinde
çok fazla etkili olmadı. Diğer yandan Amerika ve Avrupa
kanadından ek teşvik paketleri hakkında beklentiler artıyor.
Bunlarla birlikte piyasalar Amerika kanadından gelen
ekonomik verileri takip etti. Buna göre ABD’de Eylül ayında
ADP özel sektör istihdamı 749,000 ile beklentilerin üzerinde
gerçekleşti. Gelen veri ile birlikte işgücü piyasasındaki
kademeli toparlanmanın devam ettiği görüldü. Şimdi gözler
yarın ABD’den gelecek olan tarım dışı istihdam verisine
çevrildi. Kasım ayında ABD Başkanlık Seçimleri öncesindeki
son istihdam verisi merakla bekleniyor. Veri küresel bazda
volatiliteyi artırabilir. XAUUSD grafiğini teknik olarak
inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla
1901.15 – 1919.39 – 1938.97 seviyeleri direnç noktaları
olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1876.40
– 1865.20 – 1849.52 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.

