Bültenler

ABD’de İstihdam Dışı Tarım Verisi Bekleniyor

GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Dün yurt içine dair önemli bir veri akışımız yoktu. BİST100 endeksinde küresel borsalara
paralel yatay hareket ederken kurlarda benzer şekilde yatay seyretti.
Bugün Türkiye’de önemli bir veri akışı. Kurlardaki teknik seviyeleri takip etmeye devam edeceğiz.
Dolar TL’de 5.9880 bölgesi halen kritik direnç konumunu sürdürmekte. ABD’den gelecek veriler
sonrası Türk Lirası çaprazlarında hareketlilik artabilir.
ABD: Dün ABD’de haftalık işsizlik başvuruları beklentilerden pozitif 202K olarak açıklanmıştı. Dolar
endeksinde yükseliş eğilimi devam ederken ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise % 1.62 seviyesine kadar
geri çekilmiş durumda.
Bugün ABD’de gözler tarım dışı istihdam verisinde olacak. Tarım dışı istihdamın 163K gelmesi
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beklenirken işsizlik oranında beklenti % 3.5 seviyesinde oluşmakta. Aylık bazda ortalama saatlik
kazançların % 0.3 gelmesi öngörülürken yıllık bazda saatlik kazançların ise % 2.9’dan % 3.0’e
çıkması beklenmekte. Gelecek veriler sonrası dolar endeksinde ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde
sert hareketler oluşabilir. Özellikle altın ve yen gibi güvenli liman kabul edilen para birimlerinin
daha sert etkilenmesi olası. Dolar endeksinde dün görülen tepe noktası olan 98.57 seviyesinin
kırılıp kırılmaması çok önemli olcaktır. 98.57 seviyesinin kırılması halinde küresel bazda dolar
ﬁyatlarında gördüğümüz yükselişin 101 seviyesine taşınmasını bekleriz. Şayet 98.57 seviyesi
kırılmaz ise dolar endeksinde ciddi satşlar görülebilir.
EURO BÖLGESİ: Dün Euro Bölgesi’nde önemli bir veri akışı yaşanmazken Avrupa Merkez Bankası
Başkanı Legarde yaptığı konuşmada düşük faiz ve düşük enﬂsyon ortamının Avrupa Merkez
Bankası ve diğer bankaların para politikasını gevşetme alanını daralttığını ancak Euro Bölgesi’nde
büyümenin ılımlı bir şekilde beklentilere paralel ilerlediğini belirtirken global risklerin büyüme
üzerinde baskı yarattığını ücret artışlarının ﬁyatlara geçmesini geciktirdiğini ifade etti. Hem
euronun dün değer kaybetmesi hemde küresel bazda doların güçlenmesiyle paritede dümn sert
aşağı yönlü hareketler izlendi.
Bugün Euro Bölgesi’nde Almanya’dan sanayi üretiminin aylık bazda % 0.2 daralması beklenirken
bunun yanında gelecek ticaret dengesi verisinin de özellikle Dax üzerinde etkili olup olmayacağını
inceleyeceğiz. Eur/Usd paritesi daha çok ABD verileri sonrası yön bulmaya çalışacaktır.
İNGİLTERE: Dün İngiltere’de veri akışı sakindi. Küresel bazda doların güçlenmesi Gbp/Usd
paritesinde önemli destek bölgelerinin kırılmasına sebep olmasa da bunun bir düşüş trendi başlatıp
başlatmadığından henüz emin değiliz. Bugün dolar endeksinin 98.57 seviyesini geçip geçmemesi
ve yine ABD verilerinin durumu parite için belirleyici olacaktır.
Bugün İngiltere’de veri akışı sakin olacaktır.
PETROL: Petrol ﬁyatları dün volatil hareket ettikten sonra günü yatay tamamladı. Çin’de yaşanan
Koronavirüs salgınının küresel büyümeyi aşağıya çekmesi sonrası petrol talebinin % 25
azalacağına dair gelen haber akışları çerçevesinde OPEC üyeleri petrol üretiminde yeni bir
kısıtlama yapı yapmayacağına dair görüşmelerini sürdürüyorlar. OPEC, geçici olarak günde
600,000 varillik petrol kesintisinin yapılmasını önerirken bu sabah gelen haberlerde Rusya’nın bu
üretim kesintisinin daha da derinleştirilmesi yönünde OPEC’I desteklediği belirtildi. Eğer bu
anlaşma kabul edilirse petrol ﬁyatlarında son günlerde gördüğümüz düşüşün aksine sert yukarı
yönlü hareketler görülebilir.
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Bugün ABD’de Baker Hughes tarafından haftalık ham petrol kuyu sayıları açıklanacak. Geçen hafta
açıklanan verilerde petrol kuyu sayıları 4 adet azalarak 790 adete gerilemişti. Glecek veri veya
haber akışları petrol ﬁyatlarında volatiliteyi artırabilir.
USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 5.9880 seviyesinin kırılması halinde önce 6.0190 ve
arkasından 6.0650 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 5.9780 seviyesinin kırılması
halinde önce 5.9500 ve arkasından 5.9200 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.

EUR/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.0963’ün kırılması halinde önce 1.0950 ve arkasından 1.0933
seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.0984 seviyesinin kırılması halinde önce 1.1006
ve arkasından 1.1060 direnci test edilebilir.
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ALTIN
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1569 seviyesinin kırılması halinde önce 1573 ve arkasından
1578 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 1561 desteğinin altında önce 1552 ve
arkasından 1547 seviyesine doğru satış yaşanabilir.

GBP/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.2920 desteğinin altında önce 1.2898 ve arkasından 1.2870
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.2960 seviyesinin üzerinde 1.3000 ve
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arkasından 1.3070 direnci test edilebilir.

DAX
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 13.530 seviyesinin kırılması halinde önce 13.474 ve arkasından
13.423 desteğine doğru düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 13.603 direncinin üzerinde önce 13.638 ve
arkasından 13.719 seviyesine kadar yükseliş görülebilir.

CRUDE OİL
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 51.60 seviyesinin üzerinde önce 52.28 ve arkasından 53.37
direnci test edilebilir. Aşağıda ise 51.08 seviyesinin altında önce 50.77 ve arkasından 49.83
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desteğine doğru düşüş yaşanabilir.
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