GÜNLÜK FOREX BÜLTEN

Türkiye’nin Güncel Koronnavirüs Karnesi
Küresel bazda 2020 yılının başında başlayan ve Türkiye’nin Mart
aylarından başlarında mücadeleye başladığı koronavirüs
pandemisinde mücadele devam ediyor. Sağlık Bakanlığı’nın
açıklamasına göre Türkiye’de son 24 saatte 1614 kişiye Kovid29
tanısı konuldu. 58 vatandaşımız ise virüs nedeniyle hayatını
kaybetti. Böylelikle toplam hasta sayısı 337 bin 147; toplam can
kaybı ise 8 bin 895 oldu. Sağlık Bakanı Koca; tedbirlerin sürekli ve
birlikte uygulandığında sonuç verdiğini, bu sebeple birlikte
başarılacağını belirtti.
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EKONOMİK TAKVİM
Saat

Ülke

Önem Olay

Beklenti

Önceki

-%0.6

-%1.0

09:00 GBP

***

Ortalama Gelir End. + İkramiye

09:00 GBP

***

İşsizlik Hak Başv. Sayısındaki Değişim (Eyl)

78.8K

09:00 GBP

**

İşsizlik Oranı (Ağu)

%4.3

%4.1

09:00 EUR

**

Almanya TÜFE (Aylık)(Eyl)

-%0.2

-%0.2

10:00 TRY

*

Sanayi Üretimi (Yılık)(Ağu)

%3.0

%4.4

10:00 TRY

**

Türkiye Perakende Satışları (Aylık)

%9.5

10:00 TRY

**

Türkiye Perakende Satışları (Yılık)

%11.9

12:00 EUR

***

Almanya ZEW Ekonomik Hissiyatı (Eki)

12:00 EUR

**

ZEW Ekonomik Hissiyatı (Eki)

14:00 USD

**

OPEC Aylık Rapor

15:30 USD

***

Çekirdek TÜFE (Aylık)(Eyl)

%0.2

%0.4

15:30 USD

**

TÜFE (Aylık)(Eyl)

%0.2

%0.4

21:00 USD

**

Federal Bütçe Dengesi (Eyl)

-124.0B

-200.0B

73.0

73.3K

77.4
73.9
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PARİTE
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ANALİZ

Direnç 1– 1.1815

EURUSD

Geçtiğimiz hafta doların zayıf performansından destek bulan
Direnç 3– 1.1871 EURUSD paritesinde kademeli yukarı yönlü hareketlenmeler
gerçekleşmişti. Yani haftaya ise bir miktar aşağı yönlü
hareketlenmeler ile başlayan paritede piyasalar Avrupa
Destek 1– 1.1780
Merkez Bankası Lagarde’ın açıklamalarını takip etti. Lagarde;
Destek 2– 1.1727
Avrupa Merkez Bankası’nın dijital euro çıkarmayı ciddi
Destek 3– 1.1686 anlamda düşündüğünü fakat bunun hiçbir şekilde nakit yerini
alamayacağını ve de almaması gerektiğini belirtti. Diğer
yandan Euro’da fonlama faizinde yaşanan rekor düşük
seviyeler piyasaların radarında. Bölgede likidite fazlası art
arda 11 gündür tırmanıyor ve tüm zamanların en yüksek
seviyelerine ulaştı. Gün içerisinde piyasalar Almanya’dan
gelecek olan ZEW ekonomik hissiyat verisini takip edecek.
Veri TSİ 12:00’da açıklanacak. Veri ile yatırımcıların piyasalara
dair bakış açısı hakkında ipuçları alınacak. Amerika kanadında
ise TSİ 15:30’da enflasyon verisi açıklanacak. Bu veri ile
birlikte küresel bazda hareketlilik artacaktır. Yeni haftanın
ikinci işlem gününde EURUSD paritesini teknik olarak
inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla
1.18157 – 1.18325 – 1.18716 seviyeleri direnç noktaları
olarak takip edilebilir. Gevşemelerde ise 1.17803 – 1.17278 –
1.16866 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.
Direnç 2– 1.1832
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ANALİZ

Direnç 1–7.9042
Direnç 2-7.9538

Destek 1–7.8015
Destek 2–7.7017
Destek 3-7.6272

USDTRY
TL kanadından piyasalar yeni haftaya yine yeni bir haber
akışı ile başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yaptığı
açıklamada; yabancı para zorunlu karşılıklardan alınan
komisyonları azalttığını ve Türk Lirası zorunlu karşılıklara
ödenen faizleri artırdığını belirtti. Son dönemlerde TCMB
tarafından atılan adımlar ‘normalleşme’ sürecinde piyasalar
tarafından olumlu karşılanıyor ve bu kararında normalleşme
sürecine destek vereceği bekleniyor. Alınan bu karar ile TL
varlıklarda volatilite artarken USDTRY paritesinde aşağı
yönlü hareketlenmeler yaşandı. Diğer yandan piyasalar
yurtiçinden gelen ekonomik verileri takip etti. TÜİK’in
açıklamasına göre Temmuz ayında Türkiye’de işsizlik oranı
%13.4 oldu. Ek olarak TCMB Ağustos 2020 dönemine ilişkin
ödemeler dengesi verisini açıkladı. Veride; cari dengenin
Ağustos ayında 4.63 milyar dolar açık verdiği görüldü. Gün
içerisinde ise piyasalar yurtiçinden gelecek olan Sanayi
Üretimi ve Perakende Satışlar ekonomik verilerini takip
edecek. Veriler TSİ 10:00’da açıklanacak. USDTRY paritesini
teknik olarak incelediğimizde 7.90425 ve 7.95389 seviyeleri
direnç noktaları olarak takip edilebilir. Olası gevşemelerde
ise 7.80156 – 7.70178 – 7.62725 sırasıyla seviyeleri destek
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Direnç 1– 1918
Direnç 2– 1936
Direnç 3– 1961
Destek 1–1902
Destek 2–1872
Destek 3–1847

Altın
Altın fiyatlarında piyasanın gündeminde şuanlık Amerika
kanadından gelecek olan teşvik paketine ilişkin haber akışları
var. ABD Başkanı Donald Trump ile Temsilciler Meclisi
Sözcüsü Nancy Pelosi arasında görüşmeler sürüyor ve iki
kanattan gelen açıklamalar ise birbirlerini suçlayıcı şekilde
oluyor. Bilindiği gibi Fed Başkanı Jerome Powell önceki
haftalarda yaptığı açıklamalarda mali desteğe ihtiyaç
duyulduğunu belirtmişti. Son olarak Minneapolis Fed Başkanı
Kashkari bu konuda ki ihtiyacı dile getiren taraf oldu. Hafta
sonu Beyaz Saray ekonomi danışmanı Kudlow; Hazine Bakanı
ile Pelosi’nin bu konudaki görüşmelerinin hafta içerisinde
devam edeceğini beklediğini belirtmişti. Bu sebeple bu konu
hakkında gelebilecek haber akışları fiyatlar üzerinde etkili
olacaktır. Diğer yandan Kasım ayında Amerika’da yapılacak
Başkanlık Seçimleri yakından izleniyor. Ek teşvik konusunda
belirsizlik sürerken; FED tüm gelişmeleri yakından takip
ediyor. Gün içerisinde piyasalar Amerika kanadından gelecek
olan enflasyon verisini takip edecek. Veri TSİ 15:30’da
açıklanacak. XAUUSD grafiğini teknik olarak inceleyecek
olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1918.88 –
1936.35 – 1961.90 seviyeleri direnç noktaları olarak takip
edilebilir. Gevşemelerde ise 1902.56 – 1872.71 – 1847.83
seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.
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Direnç 1–42.16
Direnç 2-42.91
Direnç 3–43.78
Destek 1–41.25
Destek 2–39.91
Destek 3–38.87

Petrol
Petrol piyasasında Libya’da yaşanan gelişmeler yakından
takip ediliyor. Hafta sonu piyasalara düşen haber akışlarına
göre; Libya Ulusal Petrol Kurumu’nun ülkenin batısında
bulunan Sharara petrol sahasında üretime yeniden başlama
talimatı verdiği belirtildi. Gelen haber akışlarına göre;
bölgede üretim kapasitesi on gün içerisinde günlük 300 bin
varil dolaylarına ulaşacak. Bu haber başlıkları ise arz fazlalığı
endişelerini beraberinde getirirken, bu endişeler fiyatlar
üzerinde baskı oluşturdu. Bu baskı ile birlikte fiyatlarda aşağı
yönlü hareketlenmeler gerçekleşti. OPEC+ koalisyonu Ocak
ayından itibaren üretimi artırma konusunda tartışma
içerisinde. Bu sebeple ortaya birde Libya konusu çıkınca
OPEC+’in 30 Kasım – 1 Aralık tarihlerindeki toplantısı merakla
beklenmeye başlandı. Diğer yandan piyasalar Çarşamba günü
Amerika kanadından gelecek olan ham petrol stokları verisini
takip edecek. Veri fiyatlar üzerindeki volatiliteyi artıracaktır.
Tüm bunlar ışığında Brent petrolü teknik olarak inceleyecek
olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 42.16 –
42.91 – 43.78 seviyeleri direnç noktaları olarak takip
edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 41.25 – 39.91 – 38.87
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 3. Çeyrek sonuçlarına göre karda olan fx hesaplarının oransal dağılımı %36.44; zararda olan fx hesaplarının oransal dağılımı
%63.56’dir.

