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Türk Lirası Cinsi Varlıklarda Değer Kaybı
Devam Ediyor

GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Cuma günü yurtiçinde veri akışı sakindi. Türkiye genelinde koronavirüs salgınında vaka
ve ölüm sayılarındaki artışın giderek çoğalması ve görülme hızının oldukça yüksek olması kurlarda
yükselişin devamını sağlamakta. BİST100 endeksi Cuma gününü haﬁf alıcılı kapatırken bugün
açılışta negatif açılabilir ve satış baskısı devam edebilir. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı
açıklamalarda Türkiye’de 1236 vakanın görüldüğünü ve toplam 30 kişinin hayatını kaybettiğini
söyledi. Türkiye’de 65 yaş üstü insanlara sokağa çıkma yasağı gelirken bu yasağın genişletilmesi
halinde Türk Lirası’nda ki değer kaybı artabilir. Hükümet çeşitli sosyal ve ekonomik önlemler
almaya devam ederken işin gideceği boyut ekonominin de yönünü belirleyecektir.
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Bugün Mart ayına ait tüketici güveni verisi açıklanacak. Tüketici güveninde ki düzelme
muhtemelen bu aydan başlayarak tekrar bozulmaya başlayacaktır.
ABD: Cuma günü ABD’de piyasaları etkileyecek önemli bir veri akışı yaşanmadı. ABD’de
koronavirüs salgınının ekonomik etkisini engellemek amacıyla ABD Kongresi tarafından oluşturulan
tasarısı da aileler için tek seferlik olmak üzere 3 bin dolar yardım ve Fed’in ekonomiye destek için
4 trilyon dolar likidite yaratmasını içerdiğini bildirdi. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, “Eğer kriz
gelecek 10-12 haftada yatışmaz ise daha fazla adım atılabilir” derken “Şu anda ekonomiye para
vermemiz gerekli. Eğer bunu yaparsak, ekonomide istikrarı sağlayabiliriz” diye konuştu. ABD
Senatosu, tasarıyı bugün Türkiye saati ile 16.45’te oylayacak.
ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin tekrar % 0.80’lere doğru gerilediğini görürken dolara olan talep
dünya genelinde artmış durumda. Dolara olan talebin artması dolar endeksini güçlendirmekte.
Ancak haftaya dolar endeksinde düşüşle başlanacağını düşünüyoruz. Bugün ABD’de veri akışı
sakin.
EURO BÖLGESİ: Koronavirüs salgınının etkileri Avrupa’da çok can yakmakta. İspanya OHAL
süresini 15 gün daha uzattığını bildirirken Almanya Başbakanı Merkel doktorunun virüse
yakalanması nedeniyle kendisini karantinaya aldığını duyurdu. Avrupa Merkez Bankası Başkan
Yardımcısı Luis de Guindos, koronavirüs salgınının etkisinin Avrupa’yı resesyona sokacağını ancak
bunun geçici olacağına ve Bölge’nin yılın ikinci yarısında pozitif büyümeye geri döneceğini söyledi.
” Almanya yaşanan gelişmeler karşısında 150 milyar euro büyüklüğünde acil durum bütçesi
açıkladı. Avrupa’da durumun giderek kötüleşmesi euro üzerinde satış baskısı yaratmaya devam
ediyor.
Bugün Euro Bölgesi’nde veri akışını etkileyecek önemli bir veri akışı yok. Ancak teknik olarak
baktığımızda bugün paritede yükseliş eğilimi görülebilir.
İNGİLTERE: Cuma günü İngiltere’de veri akışı sakindi. Sert düşen sterlinde toparlanma çabalarını
izliyoruz. Koronavirüs salgını nedeniyle İngiltere Merkez Bankası’nın aldığı parasal genişleme
önlemleri ve faiz indirimleri şu an için pariteyi aşağıya çeken ana neden. Henüz AB ile Brexit
sonrası atılacak bazı adımların netleşmemesi ve bunun İngiliz ekonomisine vereceği zarar paritede
ekstra satış hareketinin yaşanmasını sağlamakta.
Bugün İngiltere’de veri akışı sakin. Paritede doların küresel bazda değer kaybetmesiyle yükseliş
eğilimi yaşanabilir. Teknik olarak 4 saatlik bazda alış eğilimine geçen paritede bir miktar yükseliş
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izleyebiliriz.
PETROL: Cuma günü ABD’de Baker Hughes tarafından açıklanan haftalık ham petrol kuyu sayısı
20 adet azalarak 722 adete geriledi. Petrol ﬁyatlarındaki aşağı yönlü baskısının devam ettiğini
izledik. Rusya’da Kremlin’den gelen açıklamalarda Suudi Arabistan ile aramızda petrol ﬁyat savaşı
yok denirken düşük petrol ﬁyatlarının kendilerini mutlu etmediğini , ancak bunun bir felaket
olmadığını çünkü Rusya’nın geçmişte yeterince rezerv biriktirdiğini söyledi. Petrol ﬁyatlarının uzun
bir süre 20-40 dolar arasında hareket edeceğini düşünüyoruz.
USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 6.5920 seviyesinin kırılması halinde önce 6.6270 ve
arkasından 6.6945 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 6.5480 seviyesinin kırılması
halinde önce 6.5115 ve arkasından 6.4915 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.

EUR/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.0704’in kırılması halinde önce 1.0634 ve arkasından 1.0563
seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.0768 seviyesinin kırılması halinde önce 1.0830
ve arkasından 1.0883 direnci test edilebilir.
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ALTIN
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1495 seviyesinin kırılması halinde önce 1516 ve arkasından
1532 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 1478 desteğinin altında önce 1465 ve
arkasından 1451 seviyesine doğru satış yaşanabilir.

GBP/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.1644 desteğinin altında önce 1.1533 ve arkasından 1.1474
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.1715 seviyesinin üzerinde 1.1808 ve
arkasından 1.1938 direnci test edilebilir.
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DAX30
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 8.428 seviyesinin kırılması halinde önce 8.157 ve arkasından
7.968 desteğine doğru düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 8.644 direncinin üzerinde önce 8.831 ve
arkasından 9.172 seviyesine kadar yükseliş görülebilir.

USOİL
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 23.46 seviyesinin üzerinde önce 24.28 ve arkasından 25.62
direnci test edilebilir. Aşağıda ise 22.64 seviyesinin altında önce 21.17 ve arkasından 20.54
desteğine doğru düşüş yaşanabilir.
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