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Türkiye’de coronavirüs vaka sayısı 29.058 artarak 3.208.173’e
yükseldi. Coronavirüs hasta sayısı ise bir önceki güne göre 1.305
kişi arttı. Hayatını kaybeden kişi sayısı 153 kişi artarak 31.076’ya
yükseldi. İyileşen sayısı ise 2.957.093.
Sağlık Bakanı Koca: Korkum şu, AB her an AB dışına aşı satışına
sınırlama ve hatta yasak getirebilir. Herkes kendi vatandaşı
öncelikli olsun istiyor. Bu yasağı getirmelerinden önce ne alırsak
alalım diyoruz.
Türkiye'de 60 yaş üzerine Covid aşısı için randevu sistemi açıldı.
ABD Başkanı Biden'dan Erdoğan'a mektup: Salgından
etkilenenlerin acısını paylaşıyorum.
Biden 22-23 Nisan’da sanal ortamda düzenlenecek İklim
Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da davet etti.
ABD’nin yaptırım uyguladığı Çin ve İran Dışişleri Bakanları, 25
yıllık bir iş birliği anlaşması imzaladı.
ABD Ticaret Temsilcisi Tai, ABD ekonomisinin Çin'e yönelik
gümrük tarifelerini yakın zamanda kaldırmaya hazır olmadığını
belirtti.
İran ile 25 yıllık bir iş birliği anlaşması imzalayan Çin Dışişleri
Bakanı Vang Yi, Orta Doğu turu kapsamında Birleşik Arap
Emirlikleri'ni ziyaret etti.
Biden, İngiltere Başbakanı Johnson ile yaptığı telefon
görüşmesinde, demokratik devletlerin Çin'in başlattığı Kuşak ve
Yol Projesi'ne karşılık benzeri bir girişimde bulunmasını önerdi.
BDDK bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riskinin
ölçümüne ilişkin yönetmelikte değişiklik yaptı.
Almanya
Başbakanı
Merkel
coronavirüs
tedbirlerinin
sıkılaştırılmasına ihtiyaç olduğunu söyledi. Merkel gerekirse
federal yasaları tedbirlerin sıkılaştırılması için hayata
geçireceklerini vurguladı.
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EKONOMİK TAKVİM
Saat

Ülke

Önem Olay

Beklenti

Önceki

09:00 GBP

**

Nationwide Konut Fiyat Endeksi (Yıllık)

%6.9

09:00 GBP

**

Nationwide Konut Fiyat Endeksi (Aylık)

%0.7

12:00 EUR

*

İşletme Ortamı (Mar)

-0.14
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ANALİZ

Direnç 1– 1.1826

EURUSD

Geçtiğimiz hafta dolar endeksinin de toparlanma hareketleri
Direnç 3– 1.1993 ile birlikte aşağı yönlü hareketlenmeler gerçekleştiren
EURUSD paritesi haftayı yaklaşık olarak yüzde 0.70 oranında
değer kaybı ile tamamlamıştı. Yeni haftaya 1.1792
Destek 1– 1.1744
seviyelerinde başlangıç yapan paritede piyasalar hafta
Destek 2– 1.1688
içerisinde Euro bölgesinden gelecek olan TÜFE verisini takip
Destek 3– 1.1610 edecek. Avrupa Merkez Bankası’nın da yakından takip ettiği
veri Euro varlıklarında volatilitenin artmasına neden
olacaktır. Veri Çarşamba günü açıklanacak. Bununla birlikte
yarın ise Euro bölgesinin lokomotif ekonomisi Almanya’dan
açıklanacak olan TÜFE verisi yakından izlenecek. Yeni
haftanın ilk işlem gününde ise piyasaları sert etkileyebilecek
bir ekonomik veri akışı bulunmuyor. Piyasalar küresel bazda
yaşanabilecek gelişmeleri yakından takip edecek. Geçtiğimiz
hafta gerçekleştirdiği aşağı yönlü hareketlenmeler ile birlikte
yaklaşık olarak son 5 ayın en düşük seviyeleri yakınlarında
fiyatlamalar gerçekleştiren EURUSD paritesini teknik olarak
inceleyecek olursak yukarı yönlü toparlanma hareketlerinde
sırasıyla 1.18267 – 1.18906 – 1.19933 seviyeleri direnç
noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise
1.17441 – 1.16885 – 1.16106 seviyeleri ise destek noktaları
olarak test edilebilir.
Direnç 2– 1.1890
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Direnç 1–8.1502
Direnç 2-8.2537
Direnç 3-8.3531
Destek 1–8.0013
Destek 2–7.8521
Destek 3-7.7031

USDTRY
Geçtiğimiz hafta oldukça sert fiyatlamalar gerçekleştiren TL
kanadında piyasalar yoğun bir haftayı geride bıraktı. TCMB
kanadında beklenmedik başkan değişikliği ile birlikte
geçtiğimiz haftaya yüzde 16 yukarılarda 8.32 seviyelerinde
başlangıç yapan USDTRY paritesi haftayı 8.08 seviyelerinde
kapatmıştı. Yeni haftaya da bu seviye yakınlarında başlangıç
yapan paritede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
açıklayacağı yeni kabine takip edilecek. Açıklamanın akşam
saatlerinde yapılabileceği bekleniyor. Bu konu TL kanadında
volatilitenin artmasına neden olabilir. Diğer yandan
geçtiğimiz haftanın son işlem gününde TCMB verilerine göre
Şubat ayında resmi rezerv varlıkları 95.3 milyar dolar
seviyesine geriledi. Rezervler içindeki swapların payı ise
yüzde 61 seviyelerine düştü. Yeni haftanın ilk işlem gününde
ise yurtiçinden gelecek olan önemli bir ekonomik veri akışı
bulunmuyor. USDTRY paritesini teknik olarak inceleyecek
olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 8.15026 –
8.25377 – 8.35313 seviyeleri direnç noktaları olarak takip
edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 8.00130 – 7.85217
– 7.70312 seviyeleri ise destek noktaları olarak test
edilebilir.

GÜNLÜK FOREX BÜLTEN
ALTIN

29.03.2021
ANALİZ

Direnç 1– 1740
Direnç 2– 1760
Direnç 3– 1785
Destek 1–1717
Destek 2–1700
Destek 3–1675

Altın
Son dönemlerde altın fiyatlamalarında piyasaların önemli
takip ettiği konularında başında tahvil faizlerindeki
hareketlenmeler yer alıyor. Tahvil faizlerindeki yukarı yönlü
ivme ise altın fiyatlarında üzerinde baskı oluşturuyor.
Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği fiyatlamalar ile birlikte
yaklaşık olarak yüzde 0.65 seviyelerinde değer kaybı yaşayan
altın fiyatları yeni haftanın ilk işlem gününe 1730
seviyelerinde başlangıç yaptı. Tahvil faizlerindeki
hareketlenmeler yakından izlenirken, geçtiğimiz hafta Senato
Bankacılık Komitesi’nde bir sunum gerçekleştiren Fed Başkanı
Powell bu konuda görüşlerini belirtti. Powell; tahvil
faizlerindeki yükselişin daha parlak bir ekonomik görünümü
yansıttığını ve endişeye gerek olmadığını belirtti. Yeni haftada
da altın fiyatlamalarında piyasalar tahvil faizlerindeki
hareketliliği yakından izleyecek. Faizlerdeki artışlar ile birlikte
bir faiz getirisi olmayan değerli metaller üzerinde baskı
artıyor. Haftanın ilk işlem gününde XAUUSD grafiğini teknik
olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde
sırasıyla 1740.63 – 1760.01 – 1785.21 seviyeleri direnç
noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise
1717.37 – 1700.88 – 1675.45 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 4. Çeyrek sonuçlarına göre karda olan fx hesaplarının oransal dağılımı %32.81; zararda olan fx hesaplarının oransal dağılımı
%67.19’dur.

