EURTRY Paritesinde Rekor Seviyelere Yönelik Ataklar Korunuyor

Euro Bölgesi’nin korona virüs salgınında ilk sırada yer aldığı İtalya ve İspanya’da vaka sayıları bir
miktar ivme kaybı gösterdi. İtalya’da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 17
bin kişiyi aşması sonrasında İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, salgınının ekonomideki etkisiyle
mücadeleye yönelik 400 milyar avroluk yeni teşvik paketini açıkladı. Ayrıca İtalya Başbakanı’nın
korona virüse ilişkin kısıtlamaları kademeli olarak kaldırmayı değerlendirmesi olumlu gelişmeler
içerisinde yer aldı. Almanya tarafında ekonominin daralma göstereceğine ilişkin endişeler
korunmaya devam ederken, Almanya Başbakanı Merkel Almanya’da hiç görülmedik bir resesyon
ortamının oluştuğuna dikkat çekti. Almanya’nın genelinde 2 bin kişinin hayatını kaybetmesi ile
salgına ilişkin tedbir önlemleri alınmaya devam ediyor. Bu gelişmelere rağmen Dolar tarafının da
bir miktar değer kazanımlarına ara vermesinin de Euro tarafını rahatlattığı görülmekte.
Euro Bölgesi’nin makroekonomik görünümüne bakacak olursak, Almanya sanayi üretiminin azalış
beklentisine karşın yüzde 0,3 oranında artış göstermesi ile Almanya ekonomisine ilişkin pozitif
beklentiler arttı. Almanya Ifo enstitüsü ise sanayi üretimi beklentilerinin 1991’den bu yana en
büyük düşüşü kaydettiğini dile getirdi. Ayrıca Almanya ifo enstitüsü sanayi üretiminin gelecek üç
ay içinde de düşeceğini açıkladı. Özellikle tedbir önlemlerinin Mart ayının ortasından sonra
sıklaştırılmaya başlamış olması Nisan ayı verilerinde korona virüs salgını etkisinin daha net
görüleceğine ilişkin kanıyı güçlendiriyor.
Türk Lirası bu haftaya bir miktar zayıf bir görüntü ile başlarken, TL bacaklı ürünlerde yükseliş
ivmesinin hız kazandığı görülmekte. Yurtiçinde korona virüsüne bağlı ölüm vakalarının oluşturduğu
eğride bir miktar yataylaşma görülse de salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkisinin ne boyutta
olacağı belirsizlik oluşturmaya devam ediyor.
EURTRY paritesinin teknik görünümünde ﬁyatların 7,30 seviyesi üzerine tırmanmış olması alımların
7,50 direncine dek sürmesine yol açabilir. Özellikle bu seviye ile paritenin daha önce rekor olarak
nitelendirdiğimiz 7,70 ve 8,00 direnç seviyelerine yönelik atak içerisine girmesi beklenebilir.
EURTRY paritesinde oluşabilecek bir gevşeme hareketinde ise 7,20 ana destek noktası olma
görevini koruyor.
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