Bültenler

Borsalarda Tepki Alımı
Yaşanabilir

GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Dün yurtiçinde veri akışı sakindi. TCMB daha önce faiz aksiyonu aldığı için dünkü
toplantısını iptal etti. Türkiye’de korona virüs salgınının etkisi giderek büyürken risklerde giderek
artmakta. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada ölen sayısının 4’e yükseldiğini ve
hasta sayısının da 359 olduğunu açıkladı. Türkiye’de vaka sayılarının giderek artması ve doların
küresel bazda değer kazanımı Dolar TL paritesini hedef seviyemiz olan 6.70 direncine doğru
taşımakta. BİST100’de ise sınırlı bir düşüş yaşandı.
Bugün yurtiçinde veri akışı sakin. Kurdaki yükselişin devamını beklesek de bu seviyelerde
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dengelenme süreci yaşanabilir. Korona virüs ile ilgili gelişmeler ﬁyatlamalarda belirleyici olacaktır.
ABD: Dün ABD’de Philadelphia imalat endeksi – 12.7 puana geri çekildi. Temmuz 2012’den beri
görülen en düşük değer olarak kayıtlara geçti. İşşizlik başvuruları da 281K seviyesine yükseldi.
Gelen verilerin beklentilerin altında kalmasına ragmen Fed’in attığı teşvik adımları sayesinde
küresel bazda dolara olan talebin artmasıyla ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin % 1.20’lere doğru
yükseldiğini izliyoruz. Bu bağlamda dolar endeksinde de artışlar yaşanırken Asya seansının
açılışından itibaren dolar endeksi bir miktar geri çekilmiş durumda. ABD’de yönetim korona virus
salgınının ekonomik hasarlarını toparlamak için Kongre’ye 1.3 trilyon dolarlık paket tekliﬁ sundu.
ABD’lilere 500 milyar dolarlık direk ödeme yapılması, virüs salgınından hasar gören sektörlere 150
milyar dolarlık destek, havayolu şirketlerine 50 milyar dolarlık destek de pakette yer alıyor. Ayrıca
Hazine Bakanı Steven Mnuchin vatandaşlara bin dolar, çocuklara da 500 dolarlık ödeme ﬁkrini
desteklediğini söyledi. Başkan Trump korona virus salgını ile ilgili olarak uygulamaya konulabilecek
bazı tedavilerin olduğunu ilaçın ise yakın zamanda kullanılabilir hale geleceğini ifade ederken ABD
Gıda ve İlaç Dairesi Başkanlığı’na Corona virüsüne karşı çözümleri hızlandırmak için geçerliliğini
yitirmiş kuralları, bürokratik engelleri kaldırması talimatı verdim dedi.
Bugün ABD’de açıklanacak mevcut konut satışlarının 5.50 milyon adet artması beklenmekte.
EURO BÖLGESİ: Dün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakindi. Avrupa’da İtalya’da hayatın durması
Fransa ve İspanya’da durma noktasına gelmesi sonrası Avrupa Merkez Bankası’nın attığı parasal
genişleme adımının euro üzerindeki etkisi devam ederken Eur/Usd paritesindeki geri çekilme
devam ediyor.
Bugün Euro Bölgesi’nde cari denge ve Almanya’dan ÜFE verileri açıklanacak. Piyasa üzerinde etki
yaratmasını beklemiyoruz. Dax’ta dün küresel borsalara paralel alımlar gözlemlenirken 9.172
seviyesinin kırılması halinde kısa vadeli alım trendi başlayacaktır.
İNGİLTERE: Dün İngiltere’de veri akışı sakin. İngiltere Merkez Bankası piyasa tarafından beklenen
ama tarih olarak sürpriz bir kararla faizleri 15 baz puan indirerek % 0.10 seviyesine çekti. İngiltere
Merkez Bankası daha önce 11 Mart’ta 50 baz puanlık bir indirim gerçekleştirmişti. Banka
ekonomisinin koronavirüs salgınından alacağı darbeyi haﬁﬂetmek için tahvil alım programını 210
milyar sterlin artırarak 435 milyar sterlinden 645 milyar sterline yükseltti. Parasal genişlemedeki
artışın büyük kısmı devlet tahvillerinin alımı yoluyla olacak ve alımlar özel sektör tahvillerini de
içerek. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, alınan kararların ﬁnansal piyasalarda kaos
yaşanmasına karşı gelmek için atılmış önden yüklemeli bir adım olduğunu vurguladı. Sterlinde
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yaşanan satış baskısının nedeni de ortaya çıkmış oldu.
Bugün İngiltere’de piyasaları etkileyecek önemli bir veri akışı yok. Korona virüs ile ilgili gelişmeleri
takip edeceğiz.
PETROL: Dün küresel borsalarda yaşanan kısmi alımlar petrol ﬁyatlarındaki yükselişi destekledi.
Ancak özellikle ABD’li senatörlerin petrol ﬁyatlarındaki düşüşten rahatsız olmaları vu bunu Başkan
Trump’a iletmeleri ve ﬁyat savaşını durdurmaları için Suudi Arabistan ve Rusya’ya baskıyı
artırmasını istemesi petrol ﬁyatlarında dengelenmenin geleceğini göstermekte. Petrol ﬁyatlarında
dengelenme bir süre 20-40 aralığında yaşanabilir.
Bugün ABD’de Baker Hughes tarafından haftalık ham petrol kuyu sayıları açıklanacak. Gelecek veri
sonrası petrol ﬁyatlarında volatilite artabilir.
USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 6.4980 seviyesinin kırılması halinde önce 6.5200 ve
arkasından 6.5480 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 6.4665 seviyesinin kırılması
halinde önce 6.4180 ve arkasından 6.3880 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.

EUR/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.0704’in kırılması halinde önce 1.0656 ve arkasından 1.0563
seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.0783 seviyesinin kırılması halinde önce 1.0819
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ve arkasından 1.0877 direnci test edilebilir.

ALTIN
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1500 seviyesinin kırılması halinde önce 1508 ve arkasından
1518 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 1494 desteğinin altında önce 1486 ve
arkasından 1480 seviyesine doğru satış yaşanabilir.

GBP/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.1602 desteğinin altında önce 1.1487 ve arkasından 1.1407
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desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.1788 seviyesinin üzerinde 1.1908 ve
arkasından 1.2020 direnci test edilebilir.

DAX30
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 8.673 seviyesinin kırılması halinde önce 8.428 ve arkasından
8.251 desteğine doğru düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 8.992 direncinin üzerinde önce 9.172 ve
arkasından 9.538 seviyesine kadar yükseliş görülebilir.

USOİL
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 27.70 seviyesinin üzerinde önce 28.80 ve arkasından 30.50
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direnci test edilebilir. Aşağıda ise 26.60 seviyesinin altında önce 25.56 ve arkasından 24.30
desteğine doğru düşüş yaşanabilir.

muratakel.com © Tüm Hakları Saklıdır.

