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EKONOMİK TAKVİM
Ne Oldu?











Türkiye’de toplam coronavirüs hasta sayısı 1.671 kişi
artarak 340.450’ye, hayatını kaybeden kişi sayısı 57 kişi
artarak 9.014’e yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise
298.368.
Kremlin: Putin ile Erdoğan Karabağ'daki siyasi sürecin
yoğunlaştırılmasından yana olduklarını belirtti.
ABD Hazine Bakanı Mnuchin, ABD Kongresi'ndeki
Demokratları, coronavirüsün ekonomik etkileri ile
mücadele için yeni bir yardım paketi üzerinde
seçimlerden önce uzlaşma sağlanmamasını istemekle
suçladı.
ABD'de endeksler geçtiğimiz günü salgınının etkilerine
karşı hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek
paketine ilişkin belirsizliğin etkisiyle günü düşüşle
tamamladı.
ABD'li biyoteknoloji şirketi tablet Covid-19 aşı adayının
klinik denemelerine başladı.
Almanya "ikinci dalga" tehlikesine karşı Covid-19
tedbirlerini sıkılaştırıyor.
Fransa'da 17 Ekim Cumartesi gecesinden itibaren,
başkent Paris ve banliyöleri ile Grenoble, Lille, Lyon, AixMarsilya, Rouen, Toulouse ve Montpellier kentlerinde
21.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı
uygulanacak

Saat

Ülke

Önem Olay

Beklenti

Önceki

11:00 TRY

**

Bütçe Dengesi (Eyl)

28.22B

11:30 GBP

**

BoE Kredi Koşuları Anketi

15:30 USD

**

İhracat Fiyat Endeksi (Aylık)(Eyl)

%0.4

%0.5

15:30 USD

***

İşsizlik Haklarından Yararlanma Bşv.

825K

840K

15:30 USD

***

Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Eki)

14.0

15.0

16:00 GBP

**

MPC Üyesi Cunliffe’in Konuşması

17:30 USD

*

Doğal Gaz Stokları

73B

75B

18:00 USD

***

Ham Petrol Stokları

-3,387M

0,501M

19:00 EUR

***

AMB Başkanı Lagarde Konuşması

GÜNLÜK FOREX BÜLTEN
PARİTE

15.10.2020
ANALİZ

Direnç 1– 1.1771

EURUSD

Hafta içerisinde Almanya’dan gelen ZEW ekonomik hissiyat
Direnç 3– 1.1871 verisinin beklentilerin altında çıkması ve yatırımcıların
Almanya ekonomisine karşılık bakış açısının diğer aylara
kıyasla daha kötümser olması EURUSD paritesinde aşağı
Destek 1– 1.1727
yönlü
hareketlenmeler
gerçekleştirmişti.
Dolardaki
Destek 2– 1.1686
toparlanma hareketleri de bu gevşemelerde etkili olmuştu.
Destek 3– 1.1615 Bu hareketlenmeler ile birlikte dün 1.1720 seviyelerini test
eden parite buralardan itibaren bir miktar toparlanma
hareketleri sergiledi. Diğer yandan piyasaların gündeminde
AB ile İngiltere arasındaki görüşmeler yer alıyor. Üst düzey bir
AB yetkilisi; ticaret anlaşmasında bir miktar ilerleme
yaşandığını fakat hala kapanması gereken pek çok uzaklık
olduğunu belirtti. Dün Brexit anlaşması konusunda iki
kanattan gelen ılımlı açıklamalar Sterlin ve Euro üzerindeki
baskıları bir miktar azalttı. Gün içerisinde piyasalar Avrupa
MB Başkanı Lagarde’ın konuşmasını takip edecek. Konuşma
TSİ 19:00’da gerçekleşecek. 15:30’da ise Amerika kanadından
gelecek olan işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisi
küresel bazda volatiliteyi etkileyecektir. Tüm bunlar ışığında
EURUSD paritesini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı
yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1.17714 – 1.18285 –
1.18716 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir.
Gevşemelerde ise 1.17278 – 1.16866 – 1.16157 seviyeleri
destek noktaları olarak test edilebilir.
Direnç 2– 1.1828
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Direnç 1–7.9591
Direnç 2-8.0000

Destek 1–7.9006
Destek 2–7.8512
Destek 3-7.8015

USDTRY
İçerisinde
bulunduğumuz
haftaya
yukarı
yönlü
hareketlenmeler ile başlayan USDTRY paritesinde yükseliş
dün de devam etti ve parite 7.9586 seviyelerini görerek yeni
rekor seviyesini kaydetti. Geçtiğimiz günlerde Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ‘normalleşme’ ve sıkılaşma
adımları kurda aşağı yönlü hareketlenmeler yaşanmasına
vesile olmuş fakat bu hareketlenmeler uzun vadeye
yayılamamıştı. Gün içerisinde piyasalar yurtiçinden gelecek
olan Bütçe Dengesi ekonomik verisini takip edecek. Veri
11:00’da açıklanacak. Diğer yandan TCMB önümüzdeki
hafta para politikası toplantısını gerçekleştirecek. Kurda son
zamanlarda yaşanan gelişmeler ve bankanın son
toplantısında ‘sürpriz’ denebilecek bir faiz artışı yapması
sonrasındaki bu toplantı merakla takip bekleniyor. ABD
kanadına baktığımızda ise gün içerisinde 15:30’da işsizlik
haklarından yararlanma başvuruları verisi izlenecek.
USDTRY paritesini haftanın dördüncü işlem gününde teknik
olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde
7.95916 seviyesi direnç noktası olarak izlenebilir. 8.00
seviyesi ise psikolojik direnç noktası olarak izlenebilir. Olası
gevşemelerde ise 7.90063 – 7.85125 – 7.80156 seviyeleri
destek noktaları olarak test edilebilir.
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Direnç 1– 1913
Direnç 2– 1931
Direnç 3– 1961
Destek 1–1890
Destek 2–1872
Destek 3–1847

Altın
Amerika kanadında teşvik paketine ilişkin belirsizlikler
piyasalar tarafından takip ediliyor. Görüşmeler arap saçına
dönerken bu konu hakkında gelebilecek haber akışları küresel
bazda volatiliteyi oldukça etkileyecektir. Bu belirsizliğin
üzerine ABD’de Başkanlık Seçimleri yaklaşıyor. Tüm bu
gelişmelere ek olarak dolar içerisinde bulunduğumuz haftada
küresel bazda toparlanma eğilimleri gösteriyor. Altın
fiyatlarına baktığımızda ise fiyatlar üzerinde bir miktar baskı
hissedilirken, dalgalı bir seyir yaşanıyor. Dün ABD kanadından
gelen ÜFE verisi takip edildi. Gelen veriye göre Amerika’da
Eylül ayında üretici fiyatları endeksi Aylık ve yıllık bazda %0.4
arttı. Beklentilerin üzerinde gelen veri ile birlikte fiyatlarda
volatilite bir miktar arttı. Gelen veri ile birlikte ABD kanadında
fiyatlama gücünde ılımlı toparlanmanın devam ettiği görüldü.
Hafta içerisinde yine ABD’den enflasyon verisi izlenmişti. Bu
veriler ile birlikte FED’in hedefi olan %2 enflasyon oranına
ulaşmanın oldukça zaman alabileceği görüldü. Gün içerisinde
ise ABD kanadından gelecek olan işsizlik haklarından
yararlanma başvurusu verisi izlenecek ve veri 15:30’da
açıklanacak. XAUUSD grafiğini teknik olarak inceleyecek
olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1913.01 –
1931.48 – 1961.90 seviyeleri direnç noktaları olarak takip
edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1890.10 – 1872.71 –
1847.83 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.
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Direnç 1–43.78
Direnç 2-45.38
Direnç 3–46.50
Destek 1–42.91
Destek 2–41.25
Destek 3–39.91

Petrol
Küresel bazda son günlerde gündemlerin başında Amerika
kanadında görüşülen teşvik paketi var. Son gelen haber
akışlarına göre Temsilciler Meclisi Sözcüsü Pelosi,
Cumhuriyetçilerin teklif ettiği daha düşük ölçekli bir teşvik
paketi yaklaşımını reddetti ve Hükümet’ten daha revize
edilmiş bir teklif istedi. Diğer yandan Çin kanadında petrol
ithalatı artıyor ve bu konu başlığı fiyatlar üzerinde
toparlanma hareketlerini destekliyor. OPEC kanadına
baktığımızda Suudi Arabistan ve Rusya OPEC+ ülkelerine
üzerinde anlaşılan üretim kesintilerine sadık kalmaları
konusunda açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalar diğer
üreticiler üzerinde üretimi azaltma konusunda bskı
oluşturdu. Piyasalar gün içerisinde Amerika kanadından
gelecek olan ham petrol stokları verisini takip edecek. Veri TSİ
18:00’da açıklanacak. Piyasalardaki beklentiler stokların
3,387M azalış gösterebileceği yönünde ağırlık kazanmış
durumda. Bu sebeple gelecek veri fiyatlar üzerinde
hareketliliği artıracaktır. Tüm bunlar ışığında Brent petrolü
teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü
hareketlenmelerde sırasıyla 43.78 – 45.38 – 46.50 seviyeleri
direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü
gevşemelerde ise 42.91 – 41.25 – 39.91 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.

