Dolar/TL 6,55 Seviyesi Üzerine Yerleşti

Çin’de vaka sayısı oldukça azalırken, diğer dünya ülkelerinde artan korona virüs salgını vakası
piyasalarda endişe oluşturmaya devam diyor. Korona virüsü ile ilgili olarak gerekli tedavi
yönteminin hala bulunamamış olması tüm dünya ekonomilerini resesyon sürükleyeceği endişesi
endekslerin zayıf görünümünü korumasına yol açıyor. ABD tarafı haftayı negatif bölgede kapamıştı,
bu sabah endekslerin vadeli sözleşmeleri ise oldukça zayıf bir seyir içerisinde yer aldığını
görüyoruz. ABD tarafından açıklanacak olan teşvik paketinin hala netlik kazanmamış olması
piyasalar tarafını meşgul ederken, gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskı unsurları
artarak devam ediyor. Dolar ise kısmi güçlü böylece Dolar/TL’nin 6,55 seviyesi üzerine yerleşerek
yukarı yönlü eğilimini koruduğunu görüyoruz.
Salgına ilişkin dünya merkez bankalarının faiz indirimi, tahvil alımı ve swap adımları başta olmak
üzere arttırdığı teşvik programlarına rağmen, salgının durdurulamamış olması destekliyici
hamlelerin sınırlı kalmasına yol açıyor. Dün St. Louis Fed Başkanı James Bullard, ABD’de işsizlik
oranının korona virüs ile mücadele kapsamında yaşanan kapamalar nedeniyle ikinci çeyrekte
yüzde 30’a tırmanabileceğini belirtmesi piyasaların oldukça dikkatini çekti. Ancak bu açıklama
Dolar likiditesi konusunda piyasaları hala tedirgin ederken, Dolar varlıklarının güçlü görüntüsü
korunmaya devam ettiğini görüyoruz. Bugün ise G20 ülkelerine bağlı maliye bakanlarının
telekonferans ile görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.
Yurtiçina bakacak olursak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün korona virüs vaka sayısının toplam
1.236 kişiye ulaştığını ve toplam 30 can kaybının olduğunu dile getirdi. Ayrıca alınan birçok tedbir
önlemine bir de 46 ülkeye daha uçuşların durdurulacağını kararı eklendi. Dünya genelinde oldukça
büyük etkisi olan bu salgının Türkiye tarafında da ekonomiyi tedirgin edecek seviyeye ulaşması
Türk Lirası üzerinde değer kaybına yol açıyor. Dolar/TL’nin teknik görünümüne bakacak olursak,
6,55 seviyesinden almış olduğu güçle yükselişlerine 6,5750 direnci ile hız kazandırması
beklenebilir. Kurun özellikle alım potansiyelinin tetikleneceği ana direnç noktamız ise 6,75 seviyesi
olarak korunuyor. Aşağıda ise kısa vadede 6,50 desteği, bu seviye altında da 6,4250 noktası olası
bir düşüş hareketinin önemli kırılım noktaları olarak ön plana çıkıyor.
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