GÜNLÜK FOREX BÜLTEN

14.10.2020

EKONOMİK TAKVİM
Ne Oldu?











Türkiye’de toplam coronavirüs hasta sayısı 1.632 kişi
artarak 338.779’a, hayatını kaybeden kişi sayısı 62 kişi
artarak 8.957’ye yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise
296.972.
Dünya Bankası Covid-19 aşılarına yönelik 12 milyar
dolarlık kaynağı onayladı.
ABD'de Covid-19 antikor çalışmaları yapan ilaç firması
Eli Lilly deneylerini durdurdu.
Çin Devlet Başkanı Xi: Kuşak yol projesindeki ülkelerle
bağlarımızı kuvvetlendireceğiz.
IMF: Yakın vadeli küresel finansal istikrar riskleri şimdilik
kontrol altına alındı.
Apple, yeni modeli iPhone 12 ile 5G şebekeleri ile
uyumlu çalışacak ilk telefonunu tanıttı.
Japonya'da Aylık Sanayi Üretimi Ağustos'ta %+1,0
olarak açıklandı. Beklenti: % +1.7. Önceki: % +8.7)
Japonya'da Kapasite Kullanım Oranı Ağustos'ta Aylık %
+12.9 olarak açıklandı. (Önceki: % +9.6).
Güney Kore Merkez Bankası, yurt içinde coronavirüs
vakalarının azalmaya başladığına yönelik işaretler ile
enflasyon ve ihracatın artışa geçtiği ortamda faizde
değişikliğe gitmedi.

Saat

Ülke

Önem Olay

Beklenti

Önceki

11:00 USD

**

IEA Aylık Rapor

11:00 EUR

***

AMB Başkanı Lagarde’ın Konuşması

12:00 EUR

**

Sanayi Üretimi (Aylık)(Ağu)

12:30 GBP

**

İşgücü Verimliliği (2. Çeyrek)

15:00 EUR

**

AMB’dan Lane’in Konuşması

15:30 USD

**

Çekirdek ÜFE (Aylık)(Eyl)

%0.2

%0.4

15:30 USD

***

ÜFE (Aylık)(Eyl)

%0.2

%0.3

16:00 GBP

**

BoE MPC Üyesi Haldene’in Konuşması

16:00 USD

**

FOMC Üyesi Clarida’nın Konuşması

22:00 USD

**

FOMC Üyesi Quarles’ın Konuşması

%0.8

%4.1
-%0.6
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Direnç 1– 1.1778

EURUSD

Piyasalar dün Euro bölgesinin lokomotif ekonomisi olan
Direnç 3– 1.1871 Almanya’dan gelen ZEW endeksini takip etti. Gelen veriye
göre Almanya ekonomisinin görünümüne dair yatırımcıların
güveni oldukça sert düşüş gerçekleştirdi. Ekim ayında
Destek 1– 1.1727
Almanya’da ZEW endeksi 56.1 olarak gerçekleşti. Eylül ayında
Destek 2– 1.1686
bu seviye 77.4 idi. Koronavirüs pandemisinde son zamanlarda
Destek 3– 1.1615 yaşanan artışın bu düşüşe etki ettiği tahmin ediliyor.
Almanya’da Kovid19 vakası pandeminin en üst seviyelerde
olduğu Nisan ayından bu yana en hızlı artışlarından birini
yaşıyor. Avrupa genelinde vaka sayıları artarken, Avrupalı
bazı liderler tedbirleri sıkılaştırıyor. Bu da ekonomik
toparlanmanın zaman alabileceği endişelerini beraberinde
getiriyor. Diğer yandan dolar küresel bazda içerisinde
bulunduğumuz
haftada
toparlanma
eğilimleri
gerçekleştiriyor. Tüm bunlar ile birlikte EURUSD paritesinde
aşağı
yönlü
hareketlenmeler
gerçekleşiyor.
Bu
hareketlenmeler ile birlikte içerisinde bulunduğumuz
haftanın en düşük seviyelerinde fiyatlanan EURUSD
paritesinde gün içerisinde 11:00’da AMB Başkanı Lagarde’ın
konuşması ve 12:00’da Euro bölgesinden gelen Sanayi
Üretimi verisini takip edecek. Tüm bunlar ışığında EURUSD
paritesini teknik olarak incelediğimizde sırasıyla 1.17788 –
1.18325 – 1.18716 seviyeleri direnç noktaları olarak; 1.17278
– 1.16866 – 1.16157 seviyeleri ise destek noktaları olarak
takip edilebilir.
Direnç 2– 1.1832
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Direnç 1–7.9563

Destek 1–7.9055
Destek 2–7.8512
Destek 3-7.8015

USDTRY
Piyasalar yurtiçinden gelen ekonomik verileri takip etti.
TÜİK’in açıklamasına göre Türkiye’de Ağustos ayında Sanayi
Üretimi aylık bazda %3.4; yıllık bazda ise %10.4 ile
beklentilerin üzerinde bir artış gerçekleştirdi. TÜİK diğer bir
veri olan ağustos ayına dair perakende satış endekslerini
açıkladı. Veriye göre sabit fiyatlarla perakende satış hacmi
Ağustos ayında bir önceki aya göre %1.4 arttı. Geçtiğimiz
günlerde TCMB’nin ‘normalleşme’ adına attığı adımlar ile
birlikte USDTRY paritesinde zaman zaman aşağı yönlü
hareketlenmeler gerçekleşmişti. Bu hareketlenmeler ile
birlikte 7.90seviyelerinin altlarını test eden paritede bu
fiyatlamalar uzun vadeye yayılamadı ve kademeli yukarı
yönlü hareketlenmeler tekrarlandı. Son zamanlarda
gündeme S-400 hava savunma sistemleri konusunda haber
akışları düşerken, bu süreç yakından takip ediliyor. Ve TL
varlıkları üzerinde zaman zaman baskı unsuru olarak
karşımıza çıkabiliyor. Kurun bir aylık günlük hareketli
ortalamasına baktığımızda 7.6456 seviyesi karşımıza çıkıyor.
50 günlük hareketli ortalama ise 7.5138 seviyesi. Haftanın
üçüncü işlem gününde USDTRY paritesini teknik olarak
inceleyecek olursak 7.95633 seviyesi direnç noktası olarak
takip edilebilir. 8.00 seviyesi ise psikolojik direnç noktası
olarak karşımıza çıkabilir. Olası gevşemelerde ise sırasıyla
7.90552 – 7.85125 – 7.80156 seviyeleri destek noktaları
olarak test edilebilir.
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Direnç 1– 1901
Direnç 2– 1931
Direnç 3– 1961
Destek 1–1872
Destek 2–1847
Destek 3–1816

Altın
İçerisinde bulunduğumuz haftada dolardaki toparlanma
hareketleri dikkatleri çekiyor. Diğer yandan ABD kanadında
teşvik paketine ilişkin belirsizlik fiyatlar üzerinde baskı
oluşturuyor. Bu baskılar ile birlikte aşağı yönlü
hareketlenmeler gerçekleştiren altın fiyatlarında 1882
seviyeleri dün test edildi ve haftanın en düşük seviyelerinde
fiyatlamalar yaşandı. Yeni gün ile birlikte bir miktar
toparlanmalar yaşayan ons altında piyasalar diğer yandan
Amerika kanadından gelen enflasyon verisini takip etti. Gelen
veriye göre Amerika’da TÜFE aylık bazda %0.2 oranında; yılık
bazda ise %1.4 oranında artış gerçekleştirdi. Beklentilere
paralel gelen veri ile birlikte fiyatlamalar üzerinde sert
fiyatlamalar yaşanmadı. Gün içerisinde piyasalar Amerika
kanadından gelecek olan ÜFE verisini takip edecek. Veri TSİ
15:30’da açıklanacak ve veri ile birlikte küresel bazda
volatilite artabilir. Tüm bunlar ışığında XAUUSD’yi teknik
olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde
sırasıyla 1901.06 – 1931.48 – 1961.90 seviyeleri direnç
noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise
1872.71 – 1847.83 – 1816.65 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.

