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Türkiye’de coronavirüs vaka sayısının bir önceki güne göre 5.404
kişi, hayatını kaybeden kişi sayısının ise 49 kişi arttığı açıklandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ekonomisini döviz kuru,
enflasyon, faiz parantezine hapsetmeye çalışıyorlar. Artık
Türkiye siyasi ve ekonomik olarak dünyanın en üst ligine adım
atmak üzeredir.
Erdoğan: Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik.
Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26
Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor.
Erdoğan, İsrail Devlet Başkanı Hertzog ile telefonda görüştü.
Erdoğan, görüşmede iki ülke arasında enerji, turizm ve teknoloji
başta olmak üzere muhtelif alanlarda yüksek bir iş birliği
potansiyeli olduğunu ifade etti.
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kirby, basın toplantısında,
"Kabil Havalimanı'nda güvenliğin nasıl olacağı konusunda
Türklerle hala görüşme halindeyiz, bu çabaya öncülük etmeye
istekli oldukları için onlara minnettarız" ifadelerini kullandı.
Bloomberg News'in haberine göre, Biden yönetimi, ABD Çin'in
bölgedeki etkisini kontrol etmenin yollarını ararken Hint-Pasifik
ekonomilerini kapsayan bir Dijital Ticaret Anlaşması düşünüyor.
FDA: "Johnson and Johnson Kovid-19 aşısı, nadir görülen
nörolojik bozukluğa yol açabilir"
Almanya Başbakanı Merkel, Kuzey Akım-2 doğal gaz boru hattı
projesine ilişkin Ukrayna'nın endişelerini ciddiye aldıklarını
söyledi. Kuzey Akım-2 projesinin, Ukrayna üzerinden geçen doğal
gazın yerini almayacağını yineleyen Merkel, konunun bu hafta
yapacağı ABD ziyaretinde de önemli rol oynayacağını kaydetti.
New York Fed Başkanı Williams ortalama enflasyon politikasının
hızlı faiz artışı anlamına gelmediğini söyledi.
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EKONOMİK TAKVİM
Saat

Beklenti

Önceki

06:00 CNY

Ülke

Önem Olay
**

İhracatlar

23.1%

27.9%

06:00 CNY

**

İthalatlar

30.0%

51.1

06:00 CNY

**

Ticaret Dengesi (HAZ)

44.20B

45.54B

09:00 ALM

**

Almanya TÜFE(Aylık)

0.4%

0.5%

10:00 TRY

*

Sanayi Üretimi (Yıllık)(May)

10:00 TRY

**

Perakende Satışlar(Yıllık)

15:30 USD

***

Çekirdek TÜFE (Aylık)(Haz)

19:00 USD

**

FOMC Üyesi Bostic Konuşması

66%
41.7%
0.4%

0.7%
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ANALİZ

Direnç 1– 1.1880

EURUSD

Haftanın ilk işlem günü ekonomik takvim açısından sakin
Direnç 3– 1.1922 başlarken Euro tarafında ki satışlar dikkat çekiciydi. Sabah
saatlerinde önemli direnç noktası olan 1.1880 seviyesi test
edildikten sonra Dolar endeksinin yukarı yönlü atakları ile
Destek 1– 1.1836
birlikte, 1.1837 seviyelerine kadar geri çekilmeler gördük.
Destek 2– 1.1825
Bunun dışında FED tarafından Williams’ın enflasyon ve faiz
Destek 3– 1.1785 açıklamaları da dikkat çekiciydi. Konuşma detaylarına
bakacak olursak New York FED başkanı Williams ortalama
enflasyon politikasının hızlı faiz artışı anlamına
gelmeyeceğini ifade etti. Ayrıca Williams “ortalama
enflasyon hedeflemesinde öngörülebilir sert yönlü
dönüşümler ve politika faizlerinde büyük ıskalamalar
olmayacağını” belirtti. Para politikası ve ekonomik görünüm
hakkında ise herhangi bir yorum yapmadı. Haftanın ikinci
işlem gününde ise Almanya, Fransa ve ABD bölgesinden
gelecek olan enflasyon rakamları paritede volatiliteyi
arttırabilir. Teknik açıdan baktığımızda yukarı yönlü
hareketlerde 1.1880, 1.1907 ve 1.1922 seviyeleri karşımıza
çıkabilecek dirençler. Geri çekilmelerde ise 1.1836, 1.1825
ve 1.1785 EURUSD de takip edebileceğimiz destek seviyeleri.
Direnç 2– 1.1907

GÜNLÜK FOREX BÜLTEN
DOLAR/TL

13.07.2021
ANALİZ

Direnç 1–8.6626
Direnç 2-8.7020
Direnç 3-8.7472
Destek 1–8.6233
Destek 2–8.5950
Destek 3-8.5634

USDTRY
Yurt içinde bugün Çeyreklik İşsizlik rakamlarını karşıladık.
İşsizlik verisi %13.9 olan beklentilerin bir nebze olsun
aşağısında gelerek %13.2 olarak açıklandı. Sabah
saatlerinde veri öncesi 8.67 seviyelerine doğru ataklar
yapan USDTRY de gelen işsizlik verisiyle birlikte geri
çekilmeler görüldü. 8.6233 desteğini test eden USDTRY bu
seviyenin yukarısın da fiyatlanmaya devam ediyor. İkinci
işlem gününde ise makro ekonomik takvim yoğun. Sanayi
Üretimi ve Perakende Satışlar verilerinin açıklanacağı yurt
içerisinde sabah saatlerinde kurda hareketlilik görebiliriz.
ABD tarafından gelecek olan enflasyon verisi ve FED
başkanlarından Bostic’in konuşmaları da takip edilmesi
gereken diğer önemli unsurlar. Kur tarafında ki
fiyatlamalara baktığımızda ise gün içerisinde 8.6233
seviyesinin Dolar/TL’de destek olduğunu gördük. Bu
seviyenin aşağı yönlü kırılması ile birlikte 8.5950 ve 8.5634
noktaları takip edilebilir. Yukarı yönlü ataklarda ise 8.6626,
8.7020 ve 8.7472 direnç noktaları olarak karşımıza çıkıyor.

GÜNLÜK FOREX BÜLTEN
ALTIN

13.07.2021
ANALİZ

Direnç 1– 1812
Direnç 2– 1818
Direnç 3– 1826
Destek 1–1796
Destek 2–1792
Destek 3–1785

Altın
Sarı metal yeni haftaya oldukça hareketli başladı. Öğle
saatlerinde New York FED Başkanı Williams’ın enflasyon ve
faiz söylemleri 1800 seviyesinin yukarısında fiyatlanan
Ons’da sert satışları beraberinde getirdi. Bu satışların etkisi
ile birlikte 1792 desteğine kadar sert geri çekilmeler izledik.
Fakat Güney Çin denizinden gelen haberler küresel risk
iştahını arttırdı ve altın tarafında bu sefer sert yükselişlere
tanık olduk. Çin tarafından yapılan açıklamada Güney Çin
Denizinde egemenlik iddia ettiği kara sularına izinsiz giren
ABD donanmasına ait USS Benfolt savaş gemisinin bölgeden
uzaklaştırıldığı söylendi. Bu haber akışı ile birlikte ons da
tekrardan 1800 seviyesinin yukarısına doğru hızlı
toparlanmalar görüldü. Haber akışlarının yanı sıra yeni
günde açıklanacak olan Çin ithalat-ihracat rakamları ve ABD
enflasyon verisi değerli metal tarafında fiyatlamaları
etkileyebilir. 1800 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışan
sarı metalde 1812,1818 ve 1826 direnç noktaları. Geri
çekilmelerde ise 1796, 1792 ve 1785 takip edilmesi gereken
destek seviyeleri.
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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 2. Çeyrek sonuçlarına göre karda olan fx hesaplarının oransal dağılımı %47.13; zararda olan fx hesaplarının oransal dağılımı
%52.87’dır.

