Bültenler

İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı Takip
Edilecek

GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Dün yurtiçinde Mart ayına ait imalat güveni son 6 ayın en düşük seviyesine gerilerken
99.7 olarak açıklandı. Kapasite kullanım oranının da %75.3’e gerilediğini izledik. Sektörel güven
endekslerine baktığımızda bir önceki aya göre hizmet sektörü %6,0 azalışla 92.5 puana, perakende
ticaret sektörü %1,2 azalışla 101.7 puana düşerken inşaat sektörü %3,7 artışla 77.2 puana yükseliş
gösterdi. Dün yurtiçinde BİST100 endeksi yükselişle başladığı günü düşüşle tamamlarken kurlarda
yükseliş eğilimi yaşandı. Sağlık Bakanı Koca, korona virüs ile ilgili açıkladığı rakamlarda vaka
sayısının 2453’e ölüm sayısının 59’a yükseldiğini söyledi. Türkiye’de artan vaka ve ölüm sayısına
karşılık halkın evde oturması istenirken ekonomiye dair önlemler devam ediyor. Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ‘Kısa Çalışma Ödeneği’ şartlarının kolaylaştırıldığını
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duyurdu. Ticaret Bakanı Pekcan ise ek kullanımlık tıbbi maskelerde % 20 olarak uygulanan ilave
gümrük vergisini kaldırdık derken Sanayi Bakanı ise KOSGEB koruma paketine göre alacakların 3
ay erteleneceğini ve KOSGEB projelerine 4 ay ek süre verileceğini söyledi. Türkiye’de okulların 30
Nisan’a kadar uzaktan eğitimle yapılacağı bildirildi.
Bugün yurtiçinde veri akışı sakin. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bugün saat 10.00’da koronavirüs
ile mücadele kapsamında atılacak yeni adımlara ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.
ABD: Dün ABD’de büyümeyi etkileyecek verilerden olan çekirdek dayanıklı mal siparişleri aylık
bazda beklentilerin altında % 0.6 azalırken dayanıklı mal siparişleri aylık bazda beklentilerin
üzerinde % 1.2 artış gösterdi. Konut ﬁyat endeksindeki artış oranı da % 0.3 ile beklentilerin altında
kaldı. Dolar endeksinde geri çekilme yaşanırken bugünde geri çekilmenin devamını izleyebiliriz.
ABD’de Senato, koronavirüs salgınının ekonomik etkileri ile başa çıkılması için eyaletlere, yerel
yönetimlere, hastanelere, şirketlere ve ailelere destek verilmesini öngören 2 trilyon dolar
büyüklüğündeki teşvik paketine onay verdi. 96 senatörün oyuyla kabul edilen oylamada bütün
senatörlerin evet demesi dikkat çekti. Başkan Trump ise yaptığı açıklamada, teşvik paketini
Kongre’den önüne gelir gelmez imzalayacağını duyurdu. Beyaz Saray Danışmanı Larry Kudlow’a
göre, Fed’inkilerle birlikte toplam teşvik 6 trilyon dolara çıkarak yıllık GSYH’nın yaklaşık yüzde
30’una ulaştı.
Bugün ABD’de işsizlik başvurularının 1.648 milyon gelmesi beklenirken haftalık ortalama olan
250-300 binin yaklaşık 5 katına ulaşması ABD’de işsizlik oranının ciddi bir şekile artacağını ve
ekonominin ciddi sekteye uğradığını göstermekte. 2019 yılının 4. çeyreğine ilişkin beklenen
büyüme verisi % 2.1 düzeyinde oluşmakta. Gelecek veriler sonrası piyasalarda volatilite artabilir.
EURO BÖLGESİ: Dün Almanya IFO iş güven endeksi beklentilerin altında 86.1 puana gerildi. IFO
Enstitüsü’nden yapılan açıklamada Alman ekonomisinin şokta olduğu belirtilirken İş ortamı
endeksinde düşüş Temmuz 2009’dan bu yana görülen en düşük değer olduğu görüldü. Dax bu
nedenle dün küresel borsalardan ayrışarak negative bir tutum sergiledi. ECB Başkanı Lagarde,
Euro Bölgesi maliye bakanlarına dün tek seferlik olmak üzere ortak borçlanma kağıdı koronabond
ihracını ciddi şekilde değerlendirmelerini teklif etti. Ancak Eurogrop toplantısında Maliye Bakanları
ortak borçlanma kağıdı ihracı bu aşamada tartışılmadığını söyledi. Dün Almanya parlamentosu 750
milyar euroluk teşvik paketini onayladı.
Bugün Euro Bölgesi’nde ekonomik bülten ve Almanya’dan GFK tüketici güveni rakamını takip
edeceğiz. Paritedeki yükselişin devamını bekliyoruz.
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İNGİLTERE: Dün İngiltere’de TÜFE’nin yıllık bazda beklentiler dahilinde % 1.7 gelmesi beklenirken
çekirdek TÜFE’nin ise beklentilerin üzerinde % 1.7 olarak açıklandı. ÜFE çıktı % 0.3 azalışla
beklentilerin altında kalırken ÜFE girdi % 1.2 azalmasına rağmen beklentilerin üzerinde geldi.
Enﬂasyonun gelecek aylarda düşmesi beklenirken bu ay pozitif gelen enﬂasyon Gbp/Usd paritesini
yukarı yönlü destekledi.
Bugün İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Faizlerde ve varlık satın alım
programında herhangi bir değişiklik yapılmasını beklemiyoruz. Faizlerin % 0.10’da varlık satın alım
programının ise 645 milyar sterlinde kalmasını bekliyoruz. İngiltere Merkez Bankası daha önce 2
kere sürpriz bir şekilde faiz indirimine giderek önden yüklemeli kararlar almıştı. İngiltere Merkez
Bankası toplantı tutanakları ve Başkan Bailey’in vereceği mesajları yakından takip edeceğiz.
PETROL: Dün ABD’de Enerji Bilgi İdaresi tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları 2.9
milyon varillik artış beklentisine karşılık 1.6 milyon varil artış gösterdi. Petrol ﬁyatlarında çok fazla
hareketlilik gözlenmezken petrol ﬁyatlarında yükseliş beklentimizi koruyoruz. Ham petrolde (usoil)
23.65desteği önemli.

USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 6.4695 seviyesinin kırılması halinde önce 6.4940 ve
arkasından 6.5460 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 6.4410 seviyesinin kırılması
halinde önce 6.4050 ve arkasından 6.3815 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.
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EUR/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.0874’ün kırılması halinde önce 1.0843 ve arkasından 1.0792
seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.0940 seviyesinin kırılması halinde önce 1.0977
ve arkasından 1.1038 direnci test edilebilir.

ALTIN
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1607 seviyesinin kırılması halinde önce 1616 ve arkasından
1637 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 1596 desteğinin altında önce 1579 ve
arkasından 1563 seviyesine doğru satış yaşanabilir.
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GBP/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.1817 desteğinin altında önce 1.1715 ve arkasından 1.1637
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.1875 seviyesinin üzerinde 1.1935 ve
arkasından 1.2061 direnci test edilebilir.

DAX30
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 9.561 seviyesinin kırılması halinde önce 9.439 ve arkasından
9.172 desteğine doğru düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 9.725 direncinin üzerinde önce 10.000 ve
arkasından 10.343 seviyesine kadar yükseliş görülebilir.
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USOİL
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 25.18 seviyesinin üzerinde önce 25.65 ve arkasından 26.40
direnci test edilebilir. Aşağıda ise 24.19 seviyesinin altında önce 23.66 ve arkasından 22.22
desteğine doğru düşüş yaşanabilir.
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