Bültenler

Kurlarda Sert Yükseliş
Başlayabilir

GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Cuma günü Türkiye’de önemli bir veri akışı yoktu. BİST100 endeksi haftanın son işlem
gününde düşerken kurlarda sert yükseliş yaşandı. Dolar TL, 6.00 seviyesinin üzerinde haftayı
kapatınca BDDK’dan açıklama geldiğini izledik. BDDK, bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir
bacağı Döviz diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı,
forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal
özkaynaklarının 2018 Ağustos’tan beri uygulanan %25 oranının % 10’a düşürülmesine karar verdi.
Karar sonrası Türk Lirası değer kazanırken kurlarda da aşağı yönlü bir açılış gerçekleşti.
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Bugün yurtiçinde Kasım ayına ait işsizlik oranı açıklanacak. Bir önceki ay işsizlik oranı % 13.4
olarak açıklanmıştı. Gelecek verinin kurlar üzerinde çok etkili olmasını beklemesekte kurlardaki
yükseliş eğiliminin devam edeceğini düşünüyoruz.
ABD: Cuma günü ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam verisi beklentilerin üzerinde 225K olarak
açıklanırken işsizlik oranının % 3.5’tan % 3.6’ya yükseldiğini izledik. Harcamalar ve büyüme
tarafını ilgilendiren ortalama saatlik kazançlar aylık bazda beklentilerin altında % 0.2 açıklanırken
yıllık bazda ortalama saatlik kazançlar ise beklentilerin üzerinde % 3.1’e yükseldi. Gelen veriler
sonrası dolar endeksinde sınırlı bir artış yaşanırken ABD 10 yıllık tahvil faizleri % 1.59 seviyesinde
yatay seyretti. Beyaz Saray ekonomik danışmanı Lary Kudlow, Çin’deki Koronavirüs salgınının ABD
ekonomisi üzerinde büyük bir etkisinin olmasını beklemediklerini söyledi.
Bugün ABD’de Fed üyelerinden Bowman ve Harker’ın konuşması izlenecek.
EURO BÖLGESİ: Cuma günü Euro Bölgesi’nde Almanya’dan açıklanan sanayi üretiminin aylık
bazd beklentilerin altında % 3.5 daralırken ticaret dengesi verisi de 19.2B ile beklentilerin
üzerinde geldi. Dax’ta gün boyunca satış görülürken Eur/Usd’de benzer bir tablo hakimdi.
Bugün Euro Bölgesi’nde Sentix tüketici güveninin 6.1 puan açıklanması beklenirken geçen ay veri
son 14 ayın en yüksek değerine ulaşmıştı. Veri sonrası euroda değer kazanımları görülebilir.
İNGİLTERE: Cuma günü İngiltere’de veri akışı sakindi. Doların küresel bazda değer kazanımı
sonrası Gbp/Usd’de ki aşağı yönlü tablo devam etti. Bugün İngiltere’de veri akışı sakin ancak dolar
endeksi paralelinde paritede tepki alımları görülebilir.
PETROL: Cuma günü küresel borsaların değer kaybına paralel petrol ﬁyatlarında düşüşler
görülürken Baker Hughes tarafından açıklanan haftalık ham petrol kuyu sayılarında herhangi bir
değişim göstermeyerek 790 adette kaldı. Petrol ﬁyatlarında yükseliş beklentimiz devam ediyor.
USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 6.0230 seviyesinin kırılması halinde önce 6.0474 ve
arkasından 6.0875 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 5.9790 seviyesinin kırılması
halinde önce 5.9620 ve arkasından 5.9300 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.
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EUR/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.0940’ın kırılması halinde önce 1.0915 ve arkasından 1.0880
seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.0958 seviyesinin kırılması halinde önce 1.0984
ve arkasından 1.1014 direnci test edilebilir.

ALTIN
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1576 seviyesinin kırılması halinde önce 1582 ve arkasından
1586 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 1568 desteğinin altında önce 1563 ve
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arkasından 1560 seviyesine doğru satış yaşanabilir.

GBP/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.2881 desteğinin altında önce 1.2860 ve arkasından 1.2834
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.2921 seviyesinin üzerinde 1.2958 ve
arkasından 1.2996 direnci test edilebilir.

DAX30
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 13.460 seviyesinin kırılması halinde önce 13.431 ve arkasından
13.380 desteğine doğru düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 13.524 direncinin üzerinde önce 13.580 ve
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arkasından 13.638 seviyesine kadar yükseliş görülebilir.

USOİL
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 50.60 seviyesinin üzerinde önce 51.08 ve arkasından 51.60
direnci test edilebilir. Aşağıda ise 50.35 seviyesinin altında önce 49.87 ve arkasından 49.44
desteğine doğru düşüş yaşanabilir.
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