GÜNLÜK FOREX BÜLTEN

ABD Başkanlık Seçimlerinde Son Durum
2020 yılının küresel bazda en önemli konularından biri kuşkusuz
Amerika’da yapılan Başkanlık Seçimleri. Amerika’da oy verme süreci
sona erdi ve Türkiye Saati İle Çarşamba sabaha karşı eyaletlerde oy
sayma işlemleri başladı. Son gelen haber akışlarına göre iki adayın oy
oranları birbirlerine oldukça yakın ve delege sayısında ise Demokratların
adayı Joe Biden bir miktar önde. Fakat henüz oy sayımı tamamlanmadı
ve sonuçlanmayan çoğu eyalette Trump’ın önde olduğu görülüyor.
Özellikle Teksas ve Florida gibi eyaletlerden gelecek olan sonuçlar
‘Başkan’ın kim olacağı konusundaki belirsizliği ortadan kaldırabilir. Diğer
yandan bu yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle posta yoluyla kullanılan
oy sayıları oldukça fazla. Bu sebeple posta yoluyla yapılan oy
sayımlarının sonuçları önümüzdeki birkaç güne yayılabileceği söyleniyor.
Seçimler öncesinde Donald Trump’ın Başkan olma ihtimali oy
sayımlarının başlaması ile birlikte oldukça arttı. Çoğu bahis şirketlerinde
seçim öncesinde %18’ler olan Trump’ın Başkan Olma İhtimali; oy
sayımları ile birlikte yaklaşık olarak %60’ların üzerine çıkmış durumda.
08:15 itibari ile Joe Biden 223 / Donald Trump ise 118 delegeye ulaşmış
gözüküyor. 270 delegeye ulaşan aday zaferini ilan edecek. Fakat
dediğimiz gibi posta yoluyla yapılacak oyların sayılması ve
sonuçlanmayan eyaletlerden gelecek haber akışları sonuçlarda etkili
olacak.
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EKONOMİK TAKVİM
Saat

Ülke

Önem Olay

Beklenti

Önceki

11:45 EUR

**

AMB’den Panetta’nın Konuşması

11:55 EUR

**

Almanya Hizmet Satın Alma Müd. End. (PMI)

48.9

12:00 EUR

**

Markit Bileşik Satın Alma Müd. End. (PMI)

49.4

50.4

12:00 EUR

**

Hizmet Satın Alma Müd. End. (PMI)

46.2

48.0

12:30 GBP

***

Bileşik PMI

52.9

56.5

12:30 GBP

**

İşgücü Verimliliği (2. Çeyrek)

12:30 GBP

***

Hizmet Satın Alma Müd. End. (PMI)

52.3

56.1

16:15 USD

***

ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (Eki)

650K

749K

16:30 USD

**

İhracatlar

171.90B

16:30 USD

**

İthalatlar

239.00B

17:45 USD

**

Markit Bileşik Satın Alma Müd. End. (PMI)

55.5

54.3

17:45 USD

**

Hizmet Satın Alma Müd. End. (PMI)

56.0

54.6

18:00 USD

***

ISM İmalat Dışı Satın Alma Müd. End. (PMI)

57.5

57.8

18:30 USD

***

Ham Petrol Stokları

0.890M

4.320M

50.6

-%0.6
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PARİTE
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ANALİZ

Direnç 1– 1.1695

EURUSD

Bugünün bu haftanın ve hatta bu yılın en önemli
Direnç 3– 1.1866 konularından biri ABD Başkanlık Seçimleri. Oy verme işlemi
sona erdi ve sabaha karşı sayımlar başladı. 08:30 itibari ile iki
aday arasındaki oy oranı oldukça yakın. Gün içerisinde bu
Destek 1– 1.1608
konuda gelebilecek haber akışları yakından takip edilecek.
Destek 2– 1.1523
Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump’ın başkan olma
Destek 3– 1.1340 ihtimali seçimler öncesi seviyesinden oldukça üzerinde.
Henüz açıklanmayan eyaletlerde Trump önde gidiyor. Bu
sebeple bu eyaletlerden gelecek haber akışları Donald
Trump’ın lehine olabilir. ABD Başkanlık seçimi dışında
piyasalar gün içerisinde Euro bölgesinden gelecek olan PMI
verilerini takip edecek. Veriler 11:45 ve 12:00 saatlerinde
gelecek. Diğer yandan ABD kanadından gelecek olan ADP
tarım dışı ve ISM PMI verileri küresel bazda hareketliliği
artıracaktır. Veriler sırasıyla 16:15 ve 18:00’da açıklanacak.
Tüm bunlar ışığında EURUSD paritesini teknik olarak
inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde 1.16957
– 1.17711 – 1.18662 seviyeleri direnç noktaları olarak;
1.16081 – 1.15230 – 1.13409 seviyeleri ise destek noktaları
olarak takip edilecek.
Direnç 2– 1.1771
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DOLAR/TL
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ANALİZ

Direnç 1–8.54

Destek 1–8.3768
Destek 2–8.2557
Destek 3-7.0868

USDTRY
Oldukça önemli olan bir haftanın içerisinde piyasaların ana
gündem maddesi Amerika Başkanlık Seçimleri. Dün ABD’de
oy kullanmanın son günüydü ve sandıklar TSİ bugün sabaha
karşı kapandı ve eyaletlerde sayımlar başladı. Henüz zaferin
kimin olduğuna yönelik net bir şey yok. Posta yoluyla
kullanılan oyların sayımı birkaç günü bulabileceği
söyleniyor. Trump oy oranında öndeyken Biden delege
sayısında önde götürüyor. Piyasaların gözü bu konuda
gelebilecek haber akışlarında. Diğer yandan dün yurtiçinden
gelen enflasyon verisi takip edildi. TÜİK’in açıklamasına göre
tüketici fiyat endeksi Ekim ayında Eylül ayına kıyasla %2.13
artış kaydetti. Yıllık enflasyon ise %11.89 olarak gerçekleşti.
Beklentilere paralel gelen veriler ile birlikte TL varlıklarında
volatilite bir miktar arttı. Ek olarak TCMB yaptığı duyuruda
haftalık swap işlemlerinde kullanılan TL faizini %13.25
seviyesine yükselttiğini belirtti. Banka en son 9 Ekim’de
swap faizini %10.25 seviyesinden %11.75 seviyesine
yükseltmişti. İçerisinde bulunduğumuz haftada da yeni
rekor seviyeler kaydeden parite, dün 8.54 seviyelerinden
8.40 seviyelerinin altına gevşedi. Yeni günde USDTRY
paritesini teknik olarak incelediğimizde 8.60 ve 8.70
seviyeleri direnç noktaları olarak izlenebilir. Olası
gevşemelerde ise 8.37683 – 8.25575 – 8.08681 seviyeleri
destek noktaları olarak test edilebilir.
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ALTIN
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ANALİZ

Direnç 1– 1916
Direnç 2– 1931
Direnç 3– 1960
Destek 1–1890
Destek 2–1873
Destek 3–1859

Altın
Haftanın ve hatta son ayların en önemli konusu Amerika
kanadında gerçekleşen Başkanlık Seçimi. ABD’de oy verme
süresi doldu ve sandıklar kapandı. TSİ bugün sabaha karşı
çoğu eyalette oylama sayımları başladı. Henüz Başkanlık
konusunda iki kanatta zaferini ilan etmemiş durumda. İki
tarafında oy oranları ve delege sayıları birbirlerine yakın
seyrediyor. Bunlarla birlikte posta yoluyla kullanılan oyların
sayımları da birkaç günü bulabileceği belirtiliyor. Bu sebeple
önümüzdeki saat yada günlerde bu konuda gelebilecek haber
akışları volatilitenin artmasına neden olacaktır. Bu konuda
henüz netlik kazanılmaması güvenli liman varlıklarına olan
talebi artırırken bu talepler ile birlikte altın fiyatlarında yukarı
yönlü hareketlenmeler yaşanıyor. Diğer yandan seçimler
sonrasında Amerika kanadında mali teşvik beklentileri
oldukça artmış durumda. Takip edilen ana gündem konusu
ABD Başkanlık Seçimi hakkında gelebilecek haber akışları.
Bunun dışında ekonomik takvime baktığımızda ABD’den
gelecek olan ADP tarım dışı istihdam ve ISM PMI verileri takip
edilecek. Veriler sırasıyla TSİ 16:15 ve 18:00’da açıklanacak.
XAUUSD grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı
yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1916.40 – 1931.32 –
1960.23 seviyeleri direnç noktaları olarak; 1890.78 – 1873.58
– 1859.08 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip
edilebilir.
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ANALİZ

Direnç 1–41.34
Direnç 2-42.29
Direnç 3–43.55
Destek 1–40.08
Destek 2–38.81
Destek 3–37.50

Petrol
Geçtiğimiz haftalarda Amerika kanadında mali teşvik
konusunda beklentilerin azalması petrol fiyatları üzerinde
baskı oluşturmuş ve fiyatlar yaklaşık olarak son 5 ayın en
düşük seviyelerine gerilemişti. Fakat yeni hafta ile birlikte
fiyatlarda toparlanma hareketleri yaşanıyor. OPEC
kanadından gelen haber akışları bu toparlanmanın
yaşanmasına etki eden unsurlar arasında yer aldı. Gelen
haber akışlarına göre; Suudi Arabistan ve diğer OPEC üyeleri
küresel bazda devam eden koronavirüs pandemisi nedeniyle
yeni tedbirlerin ülkeler tarafından uygulanmaya konmasına
karşılık petrol arz kısıntısını derinleştirebilir. Petrol arz
kısıntısının derinleşebileceği beklentilerine karşılık oluşan
iyimser hava ile birlikte fiyatlarda toparlanmalar yaşandı.
Diğer yandan ABD’de Başkanlık Seçimleri sonrasında hangi
aday başkan olursa olsun mali teşvik paketinin geçebileceği
beklentileri oluşuyor ve bu beklentilerde toparlanmalara etki
ediyor. Tüm bunlar ışığında Brent petrolü teknik olarak
inceleyecek olursak 41.34 – 42.29 – 43.55 seviyeleri direnç
noktaları olarak; 40.08 – 38.81 – 37.50 seviyeleri ise destek
noktaları olarak takip 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.

