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Türkiye’de coronavirüs vaka sayısı 4.883 artarak 5.409.027’ye
yükseldi. Coronavirüs hasta sayısı ise bir önceki güne göre 390
kişi arttı. Hayatını kaybeden kişi sayısı 52 kişi artarak 49.576’ya
yükseldi. İyileşen sayısı ise 5.275.231.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul sadece Türkiye'nin
değil, belki de dünyanın en çevreci projesi olarak hayata
geçirilecektir. Kanal İstanbul'u yaklaşık 15 milyar dolarlık
maliyetle, 6 yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz.
AB, Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımları 6 ay daha uzattı.
IMF, pandemi ile mücadele eden, özellikle gelişmekte olan ve
düşük gelirli ülkelere yönelik hazırladığı 650 milyar dolarlık fona
oybirliği ile destek verdi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Ermenistan'la barış
anlaşması için hazırlıklar yapılmalıdır" dedi.
Binance İngiltere'de operasyonlarını durduruyor. İngiltere Mali
Denetim Otoritesi, Binance‘dan İngiltere'deki faaliyetlerini
durdurmasını istedi.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail’de yeni kurulan hükümetin
Dışişleri Bakanı Lapid’le görüştü. Görüşmede İran’ın nükleer
programı ön plana çıktı.
Sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği belirlenen İngiltere Saglık
Bakanı Matt Hancock istifa etti. İngiltere'nin yeni Sağlık Bakanı
Sajid Javid oldu.
İspanya, Sinovac aşısı yaptıran turistleri ülkeye kabul ediyor.
Hollanda'da kapalı alanlarda maske zorunluluğu kalktı.
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EKONOMİK TAKVİM
Saat

Ülke

Önem Olay

09:00 EUR

*

Almanya İthalat Fiyat Endeksi (Aylık)(May)

09:00 EUR

*

Almanya İthalat Fiyat Endeksi (Yıllık)(May)

15:00 GBP

**

BoE MPC Üyesi Haldane’in Konuşması

15:00 EUR

**

BUBA Başkanı Weidmann’ın Konuşması

16:00 USD

**

FOMC Üyesi Williams’ın Konuşması

Beklenti

Önceki

%1.4

%1.4

%11.3

%10.3

GÜNLÜK FOREX BÜLTEN
PARİTE

28.06.2021
ANALİZ

Direnç 1– 1.2000

EURUSD

Geçtiğimiz haftaya 1.1857 seviyelerinde başlangıç yapan
Direnç 3– 1.2193 EURUSD paritesi, hafta içerisinde kademeli bir miktar yukarı
yönlü hareketlenmeler gerçekleştirmiş ve haftayı 1.1936
seviyelerinde kapatmıştı. Böylelikle parite geçtiğimiz haftayı
Destek 1– 1.1894
yüzde 0.64 seviyelerinde yukarıda kapattı. Yeni haftaya da
Destek 2– 1.1832
1.1934 seviyelerinde başlangıç yapan paritede yeni haftanın
Destek 3– 1.1763 ilk işlem gününde ekonomik takvime baktığımızda sakin bir
seyir olduğu görülüyor. 09:00’da Almanya’dan gelecek olan
İthalat Fiyat Endeksi verisi takip edilecek. Haftaya genel bir
bakış açısı ile baktığımızda ise Çarşamba günü Euro
bölgesinden gelecek olan enflasyon verisi Euro varlıkları için
önemli bir ekonomik veri olarak karşımıza çıkıyor. ABD
kanadına baktığımızda ise haftanın en önemli ekonomik
verilerinden biri Cuma günü açıklanacak. ABD kanadından
gelecek olan Tarım Dışı İstihdam verileri dolar endeksinde
volatilitenin artmasına neden olacaktır. Haftanın ilk işlem
gününde EURUSD paritesini teknik olarak inceleyecek olursak
yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1.20006 – 1.21008
– 1.21933 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir.
Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1.18943 – 1.18321 – 1.17633
seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.
Direnç 2– 1.2100
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Direnç 1–8.7750
Direnç 2-8.8001

Destek 1–8.7145
Destek 2–8.6614
Destek 3-8.6001

USDTRY
Geçtiğimiz haftaya 8.72 seviyelerinde başlangıç yapan
USDTRY paritesi hafta içerisinde kademeli aşağı yönlü
hareketlenmeler gerçekleştirmiş ve bu hareketlenmeler ile
birlikte 8.59 seviyeleri görülmüştü. Ardından buralardan
kademeli yukarı yönlü hareketlenmeler yaşanmış ve parite
haftayı 8.74 seviyelerinde kapatmıştı. Yeni haftaya da bu
seviyelerde başlangıç yapan USDTRY paritesinde haftanın ilk
işlem gününde pariteyi etkileyebilecek bir ekonomik veri
akışı bulunmuyor. Haftaya genel bir bakış açısı ile
baktığımızda yarın yurtiçinden gelecek olan Türkiye
Ekonomik Güven Endeksi verisi takip edilecek. ABD
kanadına baktığımızda geçtiğimiz hafta iki Fed yetkilisinin
açıklamaları takip edilmiş ve yetkililerden şahin açıklamalar
gelmişti. Diğer yandan Fed Başkanı Jerome Powell
geçtiğimiz hafta ABD Temsilciler Meclisi’nde sunumda
bulunmuş ve bu sunumda; enflasyondan endişe
duymadığını belirtti. Haftanın ilk işlem gününde USDTRY
paritesini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü
hareketlenmelerde sırasıyla 8.77503 ve 8.80017 seviyeleri
direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü
gevşemelerde ise 8.71451 – 8.66144 – 8.60013 seviyeleri
destek noktaları olarak test edilebilir.
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ANALİZ

Direnç 1– 1800
Direnç 2– 1815
Direnç 3– 1825
Destek 1–1765
Destek 2–1755
Destek 3–1745

Altın
Son günlerde piyasalar ABD kanadında Joe Biden’ın yeni
harcama paketi üzerinde anlaşma sağlandığını duyurmasını
takip etti. ABD Başkanı Biden; Demokrat ve Cumhuriyetçi
senatörlerle 559 milyar dolarlık bir altyapı planı üzerinde
geçici bir anlaşmaya varıldığı, fakat bu tasarının
Cumhuriyetçilerin karşı çıktığı şeye yüz milyarlarca fazla
harcayacak ayrı bir mevzuatla birlikte hareket edeceğini ve
çift hatlı bir sistem olacağını belirtti. 2 hafta önce
gerçekleştirdiği sert aşağı yönlü hareketlenmeler ile birlikte
Mart 2020’den itibaren en büyük haftalık düşüşünü
gerçekleştiren ons altın geçtiğimiz haftayı yüzde 1’e yakın
yukarıda kapattı. Yeni haftaya 1781 seviyelerinde başlangıç
yapan ons altında piyasalar yeni günde küresel bazda
yaşanabilecek gelişmeleri yakından takip edecek. Diğer
yandan Cuma günü ABD kanadından gelecek olan Tarım Dışı
İstihdam verisi haftanın en önemli ekonomik verilerinden biri
olarak takip edilecek. Haftanın ilk işlem gününde XAUUSD
grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü
hareketlenmelerde sırasıyla 1800.14 – 1815.25 – 1825.73
seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir.
Gevşemelerde ise 1765.18 – 1755.25 – 1745.75 seviyeleri
destek noktaları olarak test edilebillir.
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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.

