GÜNLÜK FOREX BÜLTEN

Aşı Çalışmasında Umutlar Arttı
Küresel piyasalar dün koronavirüs aşı çalışmalarından gelen haber
akışları ile oldukça sert hareketlenmeler gerçekleştirdi. Pfizer ve
BionTCech’in ortak çalışma ile geliştirdiği Kovid19 aşısının
onbinlerce denek üzerinde yapılan deneylerde hastalığı %90
oranında engellediği tespit edildi. Pfizer’in Aşı Geliştirilmesinden
Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Gruber; umut ettikleri en iyi
sonuçlardan bile daha iyi sonuçlar elde ettiklerini belirtti. Şirketin
aşı üzerinde gerçekleştirdiği bu sonuçlar acil kullanım için
düzenleyici kuruluşlardan izin alabilmesini sağlayabilir. Piyasalara
düşen bu haber akışı ile birlikte küresel risk iştahı artarken;
endeksler ve petrolde sert yukarı yönlü hareketlenmeler
gerçekleşti. Ons altın ve gümüşte ise güvenli liman taleplerinde
oluşan azalmalar ile birlikte gevşeme hareketleri gerçekleşti.
Piyasalar bu konuda gelebilecek yeni haber akışlarını yakından
takip edecek.
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EKONOMİK TAKVİM
Saat

Ülke

Önem Olay

Beklenti

Önceki

%1.0

%0.0

10:00 GBP

***

Ortalama Gelir Endeksi + İkramiye (Eyl)

10:00 GBP

***

İşsizlik Hak Başvurusu Sayısındaki Değişim (Eki)

50.0K

10:00 GBP

**

İstihdam Değişikliği 3A/3A (Aylık)(Eyl)

-148K

-153K

10:00 GBP

**

İşsizlik Oranı (Eyl)

%4.8

%4.5

10:00 TRY

**

Çeyreklik İşsizlik Ortalaması

13:00 EUR

**

Almanya ZEW Mevcut Koşullar Endeksi (Kas)

-65.0

-59.5

13:00 EUR

***

Almanya ZEW Ekonomik Hissiyatı (Kas)

41.7

56.1

13:00 EUR

**

ZEW Ekonomik Hissiyat (Kas)

15:00 USD

***

EIA Kısa Vadeli Enerji Görünümü

18:00 USD

***

İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (Eyl)

28.0K

%13.4

52.3
6.500M

6.493M
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ANALİZ

Direnç 1– 1.1918

EURUSD

Piyasalar yoğun haber akışlarının gerçekleştiği haftayı geride
Direnç 3– 1.2095 bırakırken yeni haftaya da hızlı bir başlangıç yapıldı. Amerika
kanadında ABD’nin yeni Başkanı’nın Biden olması ile birlikte
küresel bazda bir miktar iyimserlik yaşandı. Almanya
Destek 1– 1.1794
kanadında ise Federal İstatistik Ofisi’nin yayımladığı veriler
Destek 2– 1.1699
takip edildi. Gelen veriye göre Almanya’da ihracat Eylül
Destek 3– 1.1608 ayında %2.3 yükseldi. Böylelikle ihracat 5. Ayda da yükselerek
dikkatleri üzerine çekti. Piyasalardaki beklentiler verinin %2
seviyesinde gerçekleşebileceği yönündeydi. Bir diğer önemli
haber ise koronavirüs pandemisindeki aşı çalışmalarından
geldi. Pfizer ve BioNTech’in açıklamasına göre; geniş
örneklem grubunda yapılan çalışmalarda aşının Kovid19’a
karşı %90 etkili olduğu belirtildi. Bu önemli haber akışı ile
şirketin acil kulanım için düzenleyici kuruluşlardan izin
alabilmesini sağlayabilir. Ve aşı konusunda gelen bu iyimser
haber akışları ile birlikte küresel bazda volatilite oldukça arttı.
Artan bu volatilite ile birlikte EURUSD paritesinde yukarı
yönlü hareketlenmeler gerçekleşti. Bu hareketler ile birlikte
Euro, dolar karşısında son 8 haftanın en yüksek seviyelerini
test etti. Gün içerisinde TSİ 13:00’da Almanya ve Euro
bölgesinden gelecek olan ZEW ekonomik hissiyat verileri
izlenecek. Pariteyi teknik olarak incelediğimizde sırasıyla
1.19187 – 1.20159 – 1.20951 seviyeleri direnç noktaları
olarak takip edilebilir. Gevşemelerde ise 1.17948 – 1.16990 –
1.16081 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.
Direnç 2– 1.2015
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ANALİZ

Direnç 1–8.2088
Direnç 2-8.3218
Direnç 3-8.4426
Destek 1–8.0002
Destek 2–7.8639
Destek 3-7.7769

USDTRY
İçerisinde bulunduğumuz yeni haftaya hızlı bir giriş
gerçekleştiren TL kanadında son gelişmeler yakından takip
ediliyor. Hafta sonu önce TCMB Başkanı Uysal’ın görevden
alındığı ve TCMB yeni Başkanı olarak Naci Ağbal’ın getirildiği
açıklanmıştı. Bu gelişme ardından Hazine ve Maliye Bakanı
Berat Albayrak’ın istifa ettiği haberi piyasalara düştü. İstifa
haberi ardından 1 gün süren sessizlik dün gece sona erdi ve
Cumhurbaşkanı Recep T. Erdoğan’ın bu istifayı onayladığı
açıklandı. Karar ardından Hazine ve Maliye yeni Bakanı Lütfi
Elvan olarak açıklandı. Geçtiğimiz haftayı 8.50 seviyelerinde
kapatan USDTRY paritesi yeni hafta ile sert aşağı yönlü
hareketlenmeler gerçekleştirdi ve 8.00 seviyelerinin altını
test etti. Şuan piyasalar Lütfi Elvan için kararsız gibi
görünüyor. Hazine ve Maliye yeni Bakanı’nın atacağı ilk
adımlar merakla ve yakından takip edilecek. Gün içerisine
baktığımızda ise piyasalar yurtiçinden gelecek olan
Çeyreklik İşsizlik Ortalaması verisini takip edecek. Veri TSİ
10:00’da açıklanacak. USDTRY paritesini teknik olarak
inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde
sırasıyla 8.20886 – 8.32181 – 8.44269 seviyeleri direnç
noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde
ise 8.00023 – 7.86396 – 7.77690 seviyeleri destek noktaları
olarak test edilebilir.
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Direnç 1– 1900
Direnç 2– 1915
Direnç 3– 1931
Destek 1–1873
Destek 2–1847
Destek 3–1819

Altın
Yeni haftanın ilk işlem gününde piyasalar oldukça yoğun bir
gün geçirdi diyebiliriz. Hafta sonu Amerika’da Joe Biden’ın
zaferini ilan etmesi ile birlikte küresel bazda iyimserlik bir
miktar arttı ve yeni haftada artan bu iyimserlik ile birlikte risk
iştahı yükseldi. Yükselen risk iştahı fiyatları baskıladı. Fiyatlar
dalgalı bir şekilde seyrederken piyasalara düşen aşı haberleri
ile birlikte sert hareketlilikler gerçekleşti. Gelen haber
akışlarına göre Pfizer’in yaptığı koronavirüs aşısının son
çalışmalarında virüse karşı yüzde 90 etkili olduğu belirtildi. Bu
iyimser haber akışı risk iştahını daha da artırdı ve güvenli
limanlara olan talebi oldukça düşürdü. Güvenli limanlardan
kaçışlar ile birlikte altın fiyatlarında aşağı yönlü
hareketlenmeler hız kazandı. Gün içerisinde piyasalar
Amerika kanadından gelecek olan İş İmkanları ve Personel
Değişim Oranı verisini takip edecek. Veri TSİ 18:00’da
açıklanacak. Haftanın ikinci işlem gününde XAUUSD grafiğini
teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü
toparlanmalarda sırasıyla 1900.42 – 1915.69 – 1931.72
seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir.
Gevşemelerin devamında ise 1873.15 – 1847.81 – 1819.39
seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.
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Direnç 1–42.73
Direnç 2-43.58
Direnç 3–44.89
Destek 1-41.33
Destek 2-39.82
Destek 3–38.73

Petrol
Yeni haftanın en önemli haber akışlarından biri kuşkusuz
koronavirüs aşı çalışmasına yönelik gelen açıklamalar idi.
Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşının virüse karşı
yüzde 90 oranında etkili olduğu belirtildi. Bu haber akışı ile
birlikte küresel bazda risk iştahı artarken, bu gelişmelerin
küresel petrol talebine olumlu yansıyabileceği beklentileri
oldukça arttı. Artan beklentiler ve iyimserlikler ile birlikte
petrol fiyatlarında sert yukarı yönlü hareketlenmeler
gerçekleşti. Bu sert yükselişler ile petrol fiyatları Ekim ayının
en iyi seviyelerinde fiyatlamalar gerçekleştirdi. Hafta içerisine
baktığımızda piyasalar küresel bazda gelebilecek haber
akışları ile birlikte Amerika kanadından gelecek olan ham
petrol stokları verisini izleyecek. Brent petrolü teknik olarak
incelediğimizde yukarı yönlü hareketlenmelerin devamında
sırasıyla 42.73 – 43.58 – 44.89 seviyeleri direnç noktaları
olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 41.33 –
39.82 – 38.73 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.

