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Türkiye’de Artan Vaka Sayısıları Kurlar
Üzerinde Etkili Olmaya Devam Ediyor

GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Dün yurtiçinde veri akışı sakindi. Türkiye’de artan vaka sayıları sonrası gündemin ilk
sırasında yine korona virüs salgını geliyor. Küresel borsaların sert satış yaşaması ve Türkiye’de
vaka sayısının artmasıyla BİST100’de sert satışlar devam ederken kurlarda yükseliş yaşandığını
görüyoruz. Korona tehlikesi devam ettiği sürece kurlarda yükselişin devamı gelebilir. İçişleri
Bakanlığı’nın aldığı önlemler devam ediyor. Bakanlık geçici süreliğine kahvehane, kıraathane,
internet kafe, nargile kafe, kapalı oyun alanları, yüzme havuzları, saunalar ve SPA’ların
kapatılmasına karar verdi. Ayrıca Bakan Koca, İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, İrlanda ve
Birleşik Arap Emirlikleri’ne uçuşların yasaklanacağını aktardı.
Bugün yurtiçinde veri akışı sakin. Korona virüs salgınına ilişkin yaşanacaklar ﬁyatlamalarda
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belirleyici olmaya devam edecektir.
ABD: Dün ABD’de açıklanan New York İmalat endeksi beklentilerin oldukça altında – 21.5 gelirken
Mayıs 2009’dan beri en düşük değer olarak kaydedildi . Dün Başkan Trump yaptığı açıklamalarda
Kovid-19’a karşı aşı denemesinin ilkinin bugün yapıldığını bildiren Trump, “Bu tarihte en hızlı
geliştirilen aşılardan biri.” dedi. Trump, virüsü Temmuz yada Ağustos gibi ancak yenebiliriz derken
ekonomiye ilişkin gelen sorulara resesyona doğru gidebileceklerini görünmez bir düşmanla karşı
karşıya kaldıklarını ancak virusün etkisi geçtikten sonra borsada sert alımların olabileceğini
kaydetti. ABD borsaları % 10’un üzerinde değer kaybederken 1987’de gerçekleşen Kara
Pazartesi’den bu yana en büyük düşüş yaşanmış oldu.
Bugün ABD’de özellikle tüketimi göstermesi bakımından önemli olan perakende satış verisi aylık
bazda % 0.2 beklenirken çekirdek perakende satış verisi aylık bazda % 0.1 öngörülmekte. Aylık
bazda sanayi üretiminin % 0.4 gelmesi tahmin edilmekte. Gelecek veriler piyasada volatiliteyi
artırabilecekken korona virus salgınındaki gelişmeler özellikle borsa tarafında etkili olmaya devam
edecektir.
EURO BÖLGESİ: Dün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakindi. Parite 1.1240-1.1053 arasında gidip
gelmeye devam ediyor. Pariteki alış baskısı sürmekte. İtalya başta olmak üzere bütün Avrupa
korona salgınını engellemeye çalışırken Fransa 15 gün sokağa çıkma yasağı ilan etti.
Bugün Euro Bölgesi’nde açıklanacak ZEW ekonomik güven endeksinin 3 ay sonra azalması ve –
23.1’e gerilemesi beklenirken Almanya’dan açıklanacak ZEW ekonomik güven endeksinin de
benzer şekilde – 29.7’e gerilemesi tahmin edilmekte. Açıklanacak verilerin beklentileri
karşılayamaması halinde euro çaprazlarında düşüşler yaşanabilir. 1.1053 desteği kritik olacaktır.
Bugün ayrıca Avrupa Maliye Bakanları bir araya gelecek korona virüsün Avrupa üzerindeki etkileri
tartışılacak ve burden çıkacak sonuçları izleyeceğiz.
İNGİLTERE: İngiltere’de dün veri akışı sakindi. Yeni Başkan Bailey yaptığı açıklamalarda ülkelerin
merkez bankalarının piyasada yaşanan volatilite ve çöküş sonrası ortak adım attıklarını ve bunun
sonuçları için biraz beklenilmesi gerektiğini İngiltere’nin gerektiğinde daha fazla faiz indirimi
yapabileceğini ancak böyle bir durumun henüz ortada olmadığını söyledi.
Bugün İngiltere’de çeyreklik bazda ortalama saatlik kazançlar ve işsizlik oranı takip edilecek.
PETROL: Petrol satış baskısı altında kalmaya devam ediyor ve bu satış baskısının sürmesini
bekliyoruz. Borsalarda yaşanan çöküşün petrol talebini azaltacağı endişelerinin yanında ABD’nin
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Rusya’yı petrol ﬁyatları üzerinden ekonomik ve siyasi baskı altına almaya çalışması da bir süre
petrol ﬁyatlarının düşük kalmasını sağlayacaktır.
Bu akşam ABD’de Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından haftalık ham petrol stokları açıklanacak.
Geçen hafta stoklar 6.4 milyon varil artış kaydetmişti. Gelecek veri sonrası petrolde volatilite
artabilir.

USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 6.4425 seviyesinin kırılması halinde önce 6.4880 ve
arkasından 6.5455 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 6.3980 seviyesinin kırılması
halinde önce 6.3390 ve arkasından 6.2560 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.

EUR/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.1151’in kırılması halinde önce 1.1094 ve arkasından 1.1053
seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.1185 seviyesinin kırılması halinde önce 1.1240
ve arkasından 1.1302 direnci test edilebilir.
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ALTIN
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1504 seviyesinin kırılması halinde önce 1519 ve arkasından
1535 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 1480 desteğinin altında önce 1451 ve
arkasından 1418 seviyesine doğru satış yaşanabilir.

GBP/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.2203 desteğinin altında önce 1.2159 ve arkasından 1.2105
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.2272 seviyesinin üzerinde 1.2356 ve
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arkasından 1.2424 direnci test edilebilir.

DAX30
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 8.765 seviyesinin kırılması halinde önce 8.555 ve arkasından
8.243 desteğine doğru düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 9.002 direncinin üzerinde önce 9.180 ve
arkasından 9.551 seviyesine kadar yükseliş görülebilir.

USOİL
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 30.50 seviyesinin üzerinde önce 31.06 ve arkasından 31.80
direnci test edilebilir. Aşağıda ise 29.47 seviyesinin altında önce 28.40 ve arkasından 27.52
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desteğine doğru düşüş yaşanabilir.
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