GÜNLÜK FOREX BÜLTEN

Koronavirüs’te Son Durum
Son zamanlarda küresel bazda artan koronavirüs vaka sayıları
küresel bazda endişeleri artırıyor. Türkiye’de ki son duruma
baktığımızda ise son 24 saatte 312 bin 109 test yapıldı ve 54 bin
791 kişinin Kovid19 testi pozitif çıktı. 354 kişi ise yaşamını yitirdi.
Son 24 saatte 65 bin 593 kişinin ise tedavisi bitti ve karantinası sona
erdi.
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EKONOMİK TAKVİM
Saat

Ülke

Önem Olay

Beklenti

Önceki

%3.5

-%3.7

09:00 GBP

**

Perakende Satışlar (Yıllık)(Mar)

09:00 GBP

***

Perakende Satışlar (Aylık)(Mar)

%1.5

10:30 EUR

***

Almanya İmalat Satın Alma Müd. End. (Nis)

65.8

66.6

11.00 EUR

**

İmalat Satın Alma Müd. End. (Nis)

62.0

62.5

11:00 EUR

**

Markit Bileşik Satın Alma Müd. End. (Nis)

52.8

53.2

11:30 GBP

***

Bileşik PMI

56.4

11:30 GBP

***

İmalat Satın Alma Müd. End. (PMI)

58.9

11:30 GBP

***

Hizmet Satın Alma Müd. End. (PMI)

56.3

16:45 USD

**

Markit Bileşik Satın Alma Müd. End. (Nis)

59.7

16:45 USD

**

Hizmet Satın Alma Müd. End. (PMI)(Nis)

61.9

60.4

17:00 USD

***

Yeni Konut Satışları (Mar)

886K

775K

17:30 EUR

***

AMB Başkanı Lagarde Konuşması

%2.1
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ANALİZ

Direnç 1– 1.2069

EURUSD

Avrupa Merkez Bankası’nın gerçekleştirdiği Nisan ayına ait
Direnç 3– 1.2239 Para Politikası Kurulu toplantısı takip edildi. Toplantı
sonrasında beklentilere paralel olarak faiz oranlarında bir
değişikliğe gidilmedi ve politika faizini yüzde 0; gecelik
Destek 1– 1.1948
mevduat faizi oranını eksi yüzde 0.50; gecelik borç verme
Destek 2– 1.1837
faizini ise yüzde 0.25 seviyesinde sabit bıraktı. Karar
Destek 3– 1.1701 metninde ise Acil Varlık Alım Programı’nın (PEPP) 2022’nin
Mart ayına kadar 1.85 trilyon dolar değerinde devam edeceği
belirtildi. Avrupa Merkez Bankası yılın ilk aylarına göre bu
çeyrekte varlık alım hızının artıralacağını ekledi. Ek olarak
AMB, Yönetim Konseyi’nin genişlemeci para politikasının
etkisini sürdürmek için varlık alımına gerektiği kadar devam
etmesini beklediklerini ifade etti. Ardından AMB Başkanı
Lagarde basın toplantısı düzenledi ve enflasyonun görünümü
üzerine döviz kuru etkisini izlemeye devam edeceğini,
gerekmesi durumunda tüm araçların gözden geçirmeye hazır
olunduğunu belirtti. Haftanın son işlem gününe 1.2015
seviyesinde başlangıç ypan EURUSD paritesinde piyasalar
10:30’da Almanya kanadından gelecek olan PMI verisini ve
17:30’da konuşma yapması beklenen AMB Başkanı Lagarde’ı
takip edecek. EURUSD paritesini teknik olarak inceleyecek
olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1.20697 –
1.21692 – 1.22390 seviyeleri direnç noktaları olarak takip
edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1.19481 – 1.18372 –
1.17013 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.
Direnç 2– 1.2169
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Direnç 1–8.3676
Direnç 2-8.4611
Direnç 3-8.5510
Destek 1–8.1923
Destek 2–8.0015
Destek 3-7.7075

USDTRY
İçerisinde bulunduğumuz haftaya 8.06 seviyelerinde
başlangıç yapan USDTRY paritesinde hafta içerisinde dolar
endeksinin de bir miktar toparlanma hareketleri ile birlikte
kademeli yukarı yönlü hareketler gerçekleşti. Bu
hareketlenmeler ile hafta içerisinde 8.36 seviyelerini test
eden paritede piyasalar dün yurtiçinden gelen Tüketici
Güveni verisi takip edilmişti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun
açıklamasına göre Nisan ayına ilişkin güven endeksi 80.2
olarak gerçekleşti. Bu oran ile birlikte böylelikle 2021 yılının
en düşük seviyesi kayıtlara geçti. Bundan bir önceki dönem
endeks 86.7 seviyesinde gerçekleşmişti. Diğer yandan ABD
kanadından gelen işsizlik haklarından yararlanma
başvuruları verisi takip edildi. Buna göre ABD’de 17
Nisan’da son bulan haftada işsizlik maaşı başvuruları 39 bin
düşüş yaşadı ve 547 bin olarak gerçekleşti. Haftanın son
işlem gününde piyasalar Amerika kanadından gelecek olan
PMI verisilerini takip edecek ve veriler TSİ 16:45’te
açıklanacak. 17:00’da ise yine ABD’den yeni konut satışları
verisi izlenecek. USDTRY paritesini haftanın son işlem
gününde teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü
hareketlenmelerde sırasıyla 8.36767 – 8.46112 – 8.55108
seviyeleri direnç noktaları olarak; 8.19236 – 8.00156 –
7.70757 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip
edilebilir.
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Direnç 1– 1800
Direnç 2– 1816
Direnç 3– 1831
Destek 1–1764
Destek 2–1735
Destek 3–1700

ALTIN
İçerisinde bulunduğumuz haftaya 1776 seviyelerinde
başlangıç yapan altın fiyatlarında hafta içerisinde kademeli
yukarı yönlü hareketlenmeler yaşanmış ve 1798 seviyeleri
test edildi. Haftanın son işlem gününde ise an itibari ile 1785
seviyelerinde fiyatlanan altında piyasalar ABD kanadından
gelen işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisini
takip etti. Gelen veriye göre ABD’de işsizlik maaşı başvuruları
17 Nisan’da son bulan haftada 39 bin düşüş gerçekleştirdi ve
547 bin oldu. Böylelikle işsizlik maaşı başvuruları pandemi
döneminin en düşük seviyelerinde gerçekleşti. Hafta
içerisinde ABD kanadında hazine tahvil faizlerinde düşüşler
gerçekleşmesi altını destekleyen unsurlardan biri olarak
karşımıza çıktı. 10 yıl vadeli hazine tahvil faizi son 5 haftanın
en düşük seviyeleri yakınlarında seyrediyor. Haftanın son
işlem gününde ise 17:00’da ABD kanadından gelecek olan
Yeni Konut Satışları verisi takip edilecek. XAUUSD grafiğini
haftanın son işlem gününde teknik olarak inceleyecek olursak
yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1800.20 – 1816.48
– 1831.17 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir.
Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1764.09 – 1735.73 – 1700.63
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. 2021 yılı 1. Çeyrek sonuçlarına göre karda olan fx hesaplarının oransal dağılımı %31.34; zararda olan fx hesaplarının oransal dağılımı
%68.66’dır.

