Dolar/TL’de 7,06 Seviyesine Yönelik Ataklar Sürüyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın ekonomiyi açma girişimi ve korona virüs salgınına ilişkin
önlemlerinin 3 aşamalı şekilde gevşetileceğini açıklamasının ardından Dolar endeksi yeni haftaya
pozitif bölgede başladı. 100,0 seviyesi üzerine yerleşen dolar endeksinin akabinde Dolar/TL’de
6,95 seviyesine yönelik yükseliş hareketi oluştu. Doların yükselişinin dünya genelinde yarattığı
olumsuz etki sonrasında Trump, güçlü para biriminin herşeye rağmen iyi olduğuna yönelik
açıklama gerçekleştirdi. Trump’ın bir diğer dikkat çeken açıklaması ise ABD’de korona virüsü
nedeniyle yaşanan can kayıplarının düşeceği yönünde beklentisini paylaşması oldu.
Çin ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 6,8 daralarak küresel risk iştahında bir miktar bozulmaya yol açsa
da Çin’in Mart ayı verilerin de yaşanan toparlanmanın ekonomik faaliyetlerin normale döneceğine
ilişkin beklentileri arttırdığı görülüyor. Bu gelişmelerin akabinde ABD’de piyasalar haftanın son
işlem gününü pozitif bölgede kapatırken, ABD vadelilerinin bu sabah bir miktar zayıf bir seyir
içerisinde başladığı görülmekte.
Bu haftanın en önemli gündemi yurtiçinde TCMB’nin gerçekleştireceği para politikası toplantısında
alacağı faiz kararı olarak ön plana çıkıyor. TCMB Başkanı Murat Uysal toplantı öncesinde
gerçekleştirmiş olduğu açıklamasında salgının küresel ekonomi ve Türkiye ekonomisi üzerindeki
etkilerini yakından takip ettiklerini belirtirlen ve yeni swap anlaşmaları hususunda görüşmeler
gerçekleştirildiğini açıkladı. Özellikle TCMB’nin swap anlaşması yapması durumunda döviz
likiditesini arttırarak kurlar üzerindeki baskıyı haﬁﬂetebileceğine ilişkin beklenti olumlu
algılanırken, bu gelişme Dolar/TL’nin yükselişleri üzerinde sınırlayıcı etkiye yol açabilir. Diğer
taraftan yurtiçinde korona virüs salgını ile ilgili olarak hayatını kaybedenlerin sayısında yukarı
yönlü trendin sürdüğünü görüyoruz.
Dolar/TL’nin teknik görüntüsüne göz atacak olursak, 6,80 seviyesi üzerine yerleşen ﬁyatların
yükselişlere hız kazandırması ile 7,00 seviyesine yönelik ataklar içerisinde yer alan kurun yukarı
yönlü eğilimini korumaya devam ettiği görülüyor. Kurda özellikle 7,00 seviyesi üzerine varan
oranda bir yükseliş hareketinin Dolar/TL’nin rekor bir seviye olarak 7,24 direncine yönelik atağa
geçmesine yol açabilir. Aksi senaryoda kurun haﬁf gevşeme hareketine maruz kalması halinde ise
aşağıda 6,80 ilk destek noktası olma görevini koruyor.
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