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Dolar/TL’de Kısa Süreli Geri Çekilme Devam
Edebilir

GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Dün yurtiçinde veri akışı sakindi. Dünya genelinde korona virüs salgını çerçevesinde
ekonomik gelişmelerin yanında yurtiçinde ﬁyatlama hareketleri takip edildi. Özellikle ABD
borsalarında görülen sert yükseliş BİST100’de de sert alımlar getirirken doların küresel bazda
değer kaybetmesi kurların geri çekilmesine neden oldu. Türkiye’de de korona virüse karşı alınan
ekonomik önlemler devam ediyor. Korona virüs nedeniyle belirli şartları karşılamak kaybıyla iş
aktinden uzak kalan vatandaşların ve ﬁrmaların yararlanacağı kısa çalışma ödeneğinin kapsamının
genişletileceği belirtilirken karşılıksız çeke 12 taksit imkanı getirilmeye çalışılmakta. Ayrıca yeni
tedbirler çerçevesinde 4 ay işyeri kirasının ödenmemesi tahliye sebebi oluşturmayacak. Türk
Eximbank ihracatı desteklemek için virüs salgını nedeniyle siparişleri azalan veya iptal olan,
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ihracat pazarı daralan ihracatçılarımızın üretimlerinin durmaması ve istihdam kaybı yaşamamaları
için kredi ve sigorta desteklerine hız kesmeden devam edecek ve aldığı tedbirlerle ihracatçıların
yanında olmaya devam edeceğini açıkladı. Dün akşam açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca,
Türkiye’de bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 44’e yükseldiğini ve
vaka sayısının ise 1872 olduğunu söyledi.
Bugün yurtiçinde Mart ayına ait imalat güveni, kapasite kullanım oranı ve sektörel güven
endeksleri açıklanacak. Türk Lirası’ndaki değerlenmenin bugünde devamını bekliyoruz. Kurlardaki
geri çekilme devam edebilir.
ABD: Dün ABD’de büyümenin öncü göstergelerinden açıklanan imalat PMI verisi beklentilerin
üzerinde gelmesine ragmen aylık olarak düşüşüne devam etti ve Ağustos 2009’dan beri en düşük
seviyeye geriledi. Hizmetler PMI verisinde ise sert geri çekilme görülürken veri 39.1 olarak
açıklandı ve rekor düşük seviyeye indi. ABD’de corona virus salgını ile ilgili bozulma devam
ederken küresel bazda dolara olan talebin azalmasıyla euro,sterlin, altın gibi para birimleri yükseliş
kaydetti. Bloomberg’in haberine göre, Trump hükümetinin 2 trilyon dolar değerinde vergi
indirimleri ve harcamayı içeren kurtarma paketi konusunda Demokratlar ve Cumhuriyetçilerle
anlaşmaya vardığı bildirildi. ABD borsaları bu beklenti ile 1933’ten beri rekor seviyede yükselirken
Fed’in teşvik adımları piyasalarda olumlu karşılanmaya devam ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri %
0.85 seviyesimnde seyrederken dolar endeksinde piyasadaki tansiyonun bir miktar yatışmasıyla
düşüş görüldü. Başkan Trump yaptığı 12 Nisan’a (Paskalya) kadar ekonomik faaliyetlere yeniden
dönmek istediğini söyledi. Trump, Amerikalılar’ın sosyal mesafe kuralını dikkat ederek işlerine
dönebileceklerini söylerken ekonomide şalteri indirerek, kapatarak bir ülkeyi yok edebilirsiniz ama
ABD asla bunu yapmayacaktır, biz böyle bir ülke değiliz dedi.
Bugün ABD’de büyümeyi etkileyecek verilerden olan çekirdek dayanıklı mal siparişlerinin aylık
bazda % 0.4 daralması beklenirken dayanıklı mal siparişlerinin ise aylık bazda % 1.0 daralması
öngörülmekte. Ayrıca konut ﬁyat endeksininde % 0.4 gelmesi bekleniyor. Gelecek veriler sonrası
piyasalaradaki volatilite artabilir.
EURO BÖLGESİ: Dün Euro Bölgesi’nde büyümenin öncü göstergelergelerinden imalat PMI verisi
beklentilerin üzerinde 44.8 olarak gerçekleşirken aylık bazda düşüş devam etti ve 2012
Temmuz’undan beri en düşük seviyeye geriledi. Hizmetler PMI verisi ise beklentilerin oldukça
altında 28.4 seviyesine gerilerken Euro Bölgesi’nde iş hayatının büyük bir kısmının durmasının
etkileri izleniyor. Ayrıca Euro Bölgesi belkide tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya
kalabilir. Bu kadar olumsuzluğa ragmen küresel piyasalardaki dolara olan talebin azalması Eur/Usd
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paritesinde yükselişin gelmesini sağladı. Paritedeki yükselişin devamını bekliyoruz. Almanya
Maliye Bakanı, Euroyu savunmak için yeterince güçlüyüz ve bunu yapacağız derken Almanya’nın
koronavirüs krizi sonrasında ekonomik teşvike ihtiyacı olacağını açıklanan paketin bir başlangıç
olduğunu ve kriz ile başa çıkamayan şirketler ve korunamayan istihdamın krizden sonra yeniden
inşaası için her şeyi yapacaklarını ifade etti.
Bugün Euro Bölgesi’nde Almanya IFO iş güven endeksi açıklanacak.
İNGİLTERE: Dün İngiltere’de açıklanan imalat PMI verisi dünya ekonomilerine benzer şekilde
beklentilerin üzerinde ancak aylık bazda düşüşle 48.0 olarak açıklanırken ekonominin lokomotiﬁ
konumunda bulunan hizmetler sektörü çok ağır bir darbe alarak beklentilerin altında 35.7
seviyesine geriledi. İngiltere’de hayatın durmasıyla ekonomi ciddi bir yara aldı. İngiltere hükümeti
ve Merkez Bankası bu yarayı telaﬁ edebilmek adına acil likidite tedbirlerini, Şartlı Vadeli Repo
Kolaylığı, aktive ettiğini duyurdu. BoE, Şartlı Vadeli Repo Kolaylığı (CTFR) operasyonlarını 26 Mart
ve 2 Nisan tarihlerinde düzenleyecek ve kredi verebileceği miktar için bir limit olmayacak. Bu
operasyonlarda sabit faiz uygulanacak ve faiz oranı BoE faizi + 15 baz puan olacak.
Bugün İngiltere’de TÜFE’nin yıllık bazda % 1.7 gelmesi beklenirken çekirdek TÜFE’nin ise % 1.5
açıklanması beklenmekte. ÜFE girdinin aylık bazda % 0.2 azalması beklenirken ÜFE çıktının ise %
0.0 açıklanması öngörülmekte. Ayrıca perakende ﬁyat endeksi, konut ﬁyat endeksi ve
gerçekleşmiş satışlar diğer açıklanacak veriler arasında.
PETROL: Dün akşam saatlerinde ABD’de Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından özel sektöre ilişkin
haftalık ham petrol stokları 1.25 milyon varil azalış gösterdi. Hem petrol stoklarındaki azalış hem
de borsaların sert yükselmesiyle petrol talebinde artış beklentisi petrol ﬁyatlarını yukarı taşırken bu
eğilimin devam etmesini bekliyoruz.
Bugün ABD’de Enerji Bilgi İdaresi tarafından haftalık ham petrol stoklarının 2.9 milyon varil artması
bekleniyor. Gelecek veri sonrası petrol ﬁyatlarında volatilite yükselebilir.
USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 6.4535 seviyesinin kırılması halinde önce 6.4940 ve
arkasından 6.5460 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 6.3900 seviyesinin kırılması
halinde önce 6.3430 ve arkasından 6.2840 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.
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EUR/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.0750’nin kırılması halinde önce 1.0719 ve arkasından 1.0680
seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.0825 seviyesinin kırılması halinde önce 1.0887
ve arkasından 1.0940 direnci test edilebilir.

ALTIN
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1616 seviyesinin kırılması halinde önce 1637 ve arkasından
1657 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 1602 desteğinin altında önce 1583 ve
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arkasından 1560 seviyesine doğru satış yaşanabilir.

GBP/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.1789 desteğinin altında önce 1.1715 ve arkasından 1.1637
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.1857 seviyesinin üzerinde 1.1934 ve
arkasından 1.1997 direnci test edilebilir.

DAX30
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 9.554 seviyesinin kırılması halinde önce 9.172 ve arkasından
8.900 desteğine doğru düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 9.913 direncinin üzerinde önce 10.343 ve
arkasından 10.577 seviyesine kadar yükseliş görülebilir.
muratakel.com © Tüm Hakları Saklıdır.

Bültenler

USOİL
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 25.84 seviyesinin üzerinde önce 26.46 ve arkasından 28.41
direnci test edilebilir. Aşağıda ise 24.42 seviyesinin altında önce 23.66 ve arkasından 22.22
desteğine doğru düşüş yaşanabilir.
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