Dolar/TL’de 6,85 Ataklarında Zayıf Mı Kalıyor ?

Geçtiğimiz haftayı genel hatlarıyla değer kazancı ile sonlandıran küresel piyasaların
makroekonomik verilerde yaşanan toparlanmadan etkilendiği görülüyor. Ayrıca merkez bankaların
parasal genişleme programlarını arttırması ve ekonomiyi destekleyecek enstrümanları cömert bir
şekilde kullanması piyasalardaki risk iştahının korunmasına yol açıyor. Bu gelişmelerin akabinde
ABD endeksleri haftanın son işlem gününü pozitif bölgede kapatırken, ABD’nin güne eyaletlerinde
artan Kovid-19 vakası salgının hala kol gezdiğine işaret etmesi bir miktar piyasalardaki pozitif
rehaveti zayıﬂatıyor. İngiltere Merkez Bankası toplantısı sonrasında Sterlin varlıkları üzerinde
oluşan tansiyon dolar endeksi üzerinde kazançların artmasına yol açarken, Dolar/TL hafta genelini
6,85 seviyesi üzerine yönelik ataklarla geçirdi. Ancak yeni haftada düşüş eğilimi içerisinde yer alan
kurun 6,80-6,85 bandı içerisindeki ﬁyat hareketliliğini sürdürmeye devam ettiği görülüyor.
ABD tarafında uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, ABD ekonomisinin kredi notunu
“Aaa” ve not görünümünü “durağan” olarak teyit ederken, dolar endeksi 97,50 seviyesi üzerindeki
görünümünü korumaya devam ediyor.
Yurtiçi gelişmelere bakacak olursak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmış olduğu
açıklamasında ekonomide güçlü toparlanma sinyalleri gördüklerini ve yılın ikinci yarısıyla birlikte
ekonomide çok daha etkili bir toparlanma görmeyi beklediklerini belirtti. Diğer taraftan TCMB ile
Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında 2019 yılında yenilenen swap (para takası)
anlaşmasının ilk kullanımının 18 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirdiği belirtildi.
TCMB ise zorunlu karşılık düzenlemesinde değişikliğe gittiğini duyurarak, kredi talebini karşılamada
bankalara esneklik sağlamak amacıyla, reel kredi büyüme oranının %15’ten küçük olma
koşulunun, yıl sonuna kadar geçici bir süre ile durdurulacağını açıkladı. Ayrıca TCMB beklenti
anketinde enﬂasyon haﬁf yukarı yönlü revize edilirken, bankanın Dolar/TL yıl sonu beklentisi ise
7,02’den 6,99’a geriledi.
Bu haftanın önemli gündemlerinden biri Perşembe günü gerçekleşecek olan Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu toplantısı olarak ön plana çıkıyor.
Dolar/TL’nin teknik görünümünde ﬁyatların 6,88 direncini aşması durumunda ﬁyatların tekrardan
7,00 direnç seviyesi üzerine yerleşmesi beklenebilir. Bu seviye üzeri yapılacak olan kapanışlarda
ise kurun alım potansiyelini arttırması beklenebilir. Ancak kurun 6,85 ataklarında bir miktar zayıf
kalması ile oluşabilecek geri çekilmelerde 6,80 ana destek noktası olarak ön plana çıkıyor.
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