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FED Teşvik Paketi Sonrası Dolarda Değer
Kayıpları Yaşanıyor

GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Dün yurtiçinde Mart ayına ait açıklanan tüketici güveni verisi beklentilerin üzerinde 58.2
olarak açıklandı. Ancak borsadaki satışlar devam ederken kurda sabah saatlerinde görülen yükseliş
Fed’in teşvik paketini açıklamasının hemen ardından yerini sert satışa bıraktı. Sağlık Bakanı Koca
vaka sayısının 1529’a ulaştığını söylerken ölü sayısının ise 37 olduğunu belirtti. Vatandaşlara
evlerinde kalması uyarısı hatırlatıldı. Ayrıca alınan önlemler çerçevesinde marketlerin 09:00-21:00
arasında çalışmalarına izin verilirken market içindeki en fazla müşteri sayısı, depolar ve idari
bürolar hariç olmak üzere müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar
olacağı ifade edilirken tüm şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarında yolcu taşıma
kapasitesinin %50 altında yolcu alınması kararlaştırıldı.
muratakel.com © Tüm Hakları Saklıdır.

Bültenler

Bugün yurtiçinde veri akışı sakin. Fed’in aldığı önlemlerin kurlar etkisini ve korona virüs ile ilgili
gelişmeler ﬁyatlarda belirleyici olacaktır.
ABD: Fed dün olağanüstü önlemlere imza attı. Fed bu hafta 250 milyar dolar tutarında mortgage
menkul kıymeti alacağını açıklarken toplamda ise limitsiz miktarda Hazine kağıdı ve Mortgage
menkul kıymeti alacağını belirtti. Ekonominin ağır bozulma içinde olduğunu söyleyen Fed, şirket
borçlanmaları piyasası için yeni kredi kolaylığı başlattığını belirtti. Ayrıca ticari mortgage destekli
menkul kıymet alacağını da vurguladı. Fed, uygun KOBİ’lere kredileri desteklemek için
yakında”Reel Ekonomi İşletme Kredi Programı” başlatacağını duyurdu. Hazine Bakanlığı ile
koordineli şekilde yatırım yapılabilir seviyede nota sahip şirketler için 4 yıla kadar vadeli kredi
sağlanmasına imkan verecek şirket tahvili kolaylığı başlatılacak. Fed’in açıklaması sonrası dolar
küresel bazda değer kaybederken özellikle altın ﬁyatlarında sert alış yaşandı. Borsalarda da
yükseliş görüldü. Dün Corona salgınının etkilediği ekonomiyi rahatlatmak üzere yapılan oylamada
2 trilyon dolarlık teşvik paketi Senato’da Demokratlar’ın engelini ikinci kez aşamadı. Temsilciler
Meclisi Başkanı Pelosi, “Cumhuriyetçiler’in paketinde öncelik şirketlere veriliyor’’ diyerek veto
ettiklerini söledi. Trump yaptığı açıklamalarda virüsün daha kötü sonuçlara yol açacağını
hastalanan ve ölen sayısının çoğalacağını ve bunun bir gün bir yerde duracağını belirtirken bu
sayıların artmaması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip
koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede kullanılan tıbbi ekipmanlar başta olmak üzere birçok
kaynağın stoklanmasını ya da ürünlere fahiş ﬁyat uygulanmasını engellemek için bir kararname
imzaladığını duyurdu.
Bugün ABD’de büyümenin öncü göstergelerinden açıklanacak imalat PMI ve hizmetler PMI
verilerinde son yılların en düşük rakamlarının gelmesi bekleniyor. Bugün piyasalarda dün Fed’in
atmış olduğu adımın pozitif etkilerinin yanında imalat ve hizmet PMI verilerinin negatiﬂiğini takip
edeceğiz.
EURO BÖLGESİ: Dün özellikle Euro Bölgesi’nde Almanya özelinde gelişmeler oldukça
hareketliydi. Almanya Başbakanı Merkel’in yapılan test sonrası korona virüs olmaması piyasaları
rahatırken Almanya hükümeti toplam 750 milyar euroluk tedbir paketini imzaladı. Çarşamba günü
olağanüstü vergi indirim tedbirleri açıklanması bekleniyor. Ayrıca Almanya Maliye Bakanı yaptığı
açıklamada 156 milyar euro büyüklüğündeki ek bütçe açıkladıklarını, bununla yoğun bakım yatak
sayısını ikiye katlamak istediklerini, kısa çalışma ile istihdamın korunmasına açlıştıklarını ancak
bunun milyarca euro kayba neden olacağını belirtirken vatandaşlarımızın gelir kayıplarını telaﬁ ve
minimize etmek istiyoruz dedi.
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Bugün Euro Bölgesi’nde büyümenin öncü göstergelergelerinden imalat PMI verisi 40.1 beklenirken
hizmetler PMI verisi 40.0 puan beklenmekte. Avrupa’da da ciddi oranda imalat ve hizmet
sektöründe gerileme bekleniyor.
İNGİLTERE: İngiltere’de coronavirüs için yeni kararlar alındı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson,
ulusa sesleniş konuşmasında vatandaşlara evde kal çağrısı yaparken halkın ancak gerekli
alışverişler, ihtiyacı olanlara yardım etmek, tek başına spor ve tıbbi ihtiyaç için evlerinden
çıkmalarına müsade edileceğini söyleyen Johnson, işe gitmek için yapılacak seyahatlere de ancak
işin evde yapılamayacağı durumlarda izin verileceğini duyurdu. İngiltere’de Kovid-19 nedeniyle
ölenlerin 335’e yükseldi. Kurallara uymayanlara para cezası verileceği açıklandı.
Bugün İngiltere’de açıklanacak imalat PMI verisinin 45.1’e düşmesi beklenirken ekonominin
lokomotif sektörü olan hizmetler PMI verisinin ise 45.0 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Ayrıca
daha önce İngiltere Merkez Bankası Para Politikası tarafından yapılan faiz açıklamasının toplantı
tutanakları yayınlanacak. Açıklanacak veriler sonrası sterlin çaprazlarında volatilite artabilir.
PETROL: Dün Fed’in teşvik paketinin bir miktar piyasayı rahatlatacak olmasının getirdiği
pozitiﬂiğin borsalar üzerine yansıması ve petrol talebinin arrtacağına ilişkin beklentiler petrol
ﬁyatlarında kısa süreli alımın yaşanmasına neden oldu. Bugünde petrol ﬁyatlarındaki yükselişin
devamını bekliyoruz.
Akşam saatlerinde ABD’de Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından özel sektöre ilişkin haftalık ham
petrol stokları açıklanacak. Geçen hafta stoklar 4.2 milyon varil azalış göstermişti. Gelecek stok
verileri sonrası petrol ﬁyatlarında volatilite artabilir.
USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 6.5120 seviyesinin kırılması halinde önce 6.5450 ve
arkasından 6.6080 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 6.4650 seviyesinin kırılması
halinde önce 6.4190 ve arkasından 6.3860 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.
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EUR/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.0777’nin kırılması halinde önce 1.0719 ve arkasından 1.0680
seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.0825 seviyesinin kırılması halinde önce 1.0880
ve arkasından 1.0946 direnci test edilebilir.

ALTIN
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1589 seviyesinin kırılması halinde önce 1596 ve arkasından
1610 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 1557 desteğinin altında önce 1547 ve
arkasından 1530 seviyesine doğru satış yaşanabilir.
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GBP/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.1608 desteğinin altında önce 1.1548 ve arkasından 1.1447
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.1715 seviyesinin üzerinde 1.1793 ve
arkasından 1.1934 direnci test edilebilir.

DAX30
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 8.907 seviyesinin kırılması halinde önce 8.614 ve arkasından
8.434 desteğine doğru düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 9.172 direncinin üzerinde önce 9.381 ve
arkasından 9.710 seviyesine kadar yükseliş görülebilir.
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USOİL
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 25.30 seviyesinin üzerinde önce 26.46 ve arkasından 28.41
direnci test edilebilir. Aşağıda ise 24.52 seviyesinin altında önce 23.46 ve arkasından 22.22
desteğine doğru düşüş yaşanabilir.
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