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Koronavirüs Etkileri Ekonomi Üzerinde Etkili
Olmaya Devam Ediyor

GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Cuma günü yurtiçinde Mart ayına ait açıklanan Türkiye ekonomi güven endeksi 91.80
puana gerileyerek son 5 ayın en düşük seviyesine indi. Korona virüsün ekonomi üzerindeki etkileri
yavaş yavaş belli olmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma gecesi korona virüs ile ilgili Bilim
Kurulu’nun verdiği tavsiyeler çerçevesinde önlemlerin genişletildiğini açıkladı. Yurtdışı seyahatlar
tamamen yasaklanırken yurtiçi seyahatler valilik iznine bağlandı. Haftasonları orman,koru ,ören
yerlerine gitmek ve sahillerde balık tutmak vs gibi faaliyetlerde yasaklandı. Dün akşam ise Sağlık
Bakanı Koca, yaptığı açıklamalarda Türkiye’de vaka sayısının 9.217 olduğunu ve ölü sayısının
131’e yükseldiğini söyledi. Koronavirüs sayında ciddi artışın yaşanması Türk Lirası’nın değer
kaybetmesine neden olmakta ve kurlarda yukarı yönlü istek devam etmekte.
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Bugün yurtiçinde önemli bir veri akışı yok. Ancak hafta içinde gelecek enﬂasyon verilerinin önemi
arttı. Özellikle gıda enﬂasyonunun yükseleceği bir dönemde diğer kalemlerde ciddi düşüşler
yaşanabilir. Piyasanın bu duruma tepkisini takip edeceğiz.
ABD: Cuma günü ABD’de enﬂasyonu yakından ilgilendiren aynı zamanda ABD’li vatandaşların
ekonomik eğilimine ışık tutan kişisel gelir ve kişisel harcama rakamları takip edildi. Kişisel
harcamalar % 0.2 ile beklentiler dahilinde açıklanırken kişisel gelirler ise beklentilerin üzerinde %
0.6 arttı. Gelirlerdeki artış piyasalar için moral olsada dolar endeksindeki kayıp devam etti. Başkan
Trump yaptığı açıklamada önce New York, New Jersey ve Connecticut’ta karantina kararı
alınabileceğini söylerken daha sonra kararından vazgeçti ve New York’a seyahat uyarısında
bulundu. ABD Başkanı Trump, yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerin uygunlanma
süresini 30 Nisan’a kadar uzatıldığını duyurdu. Ayrıca 2 tilyon dolarlık yardım paketi kabul edilirken
Başkan Trump paketi imzaladı ve böylece Fed’le birlikte toplamda 6 trilyon dolarlık koronavirüs için
teşvik paketi sağlanmış oldu. Amerika Maliye Bakanı Steven Mnuchin 12 Nisan’da işyerlerinin
yeniden açılıp açılmayacağıyla ilgili kararı ekonominin değil sağlığın belirleyeceğini kaydetti.
Bugün ABD’de bugün beklemedeki konut satışlarının aylık bazda % – 1.8 azalması bekleniyor.
EURO BÖLGESİ: Cuma günü Euro Bölgesi’nde veri akışı sakindi. İtalya’da, koronavirüs nedeniyle
ekonomiyi desteklemek için yeni bir teşvik paketi onaylandı. Belediye başkanlarına vatandaşların
ihtiyaçlarını karşılamaları için 4,3 milyar euro dağıtılması ve alışveriş yapacak parası olmayan
insanlara özel bir fondan 400 miyon euro sağlanacağı belirtildi. Dolara olan talebin küresel bazda
azalmaya devam etmesi paritede yükselişi desteklemekte.
Bugün Euro Bölgesi’nde Almanya’dan ve İspanya’dan gelecek enﬂasyon verilerini izliyor olacağız.
İNGİLTERE: Cuma günü İngiltere’de veri akışı sakindi. Geçen hafta İngiltere Merkez Bankası’nın
sterline dair verdiği olumsuz mesajların ardından doların küresel bazda değer kaybetmeye devam
etmesi Gbp/Usd’nin yükselmesini sağladı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch
Ratings, İngiltere’nin kredi notunu “AA” seviyesinden “AA-” seviyesine indirdi, görünümünü
“negatif” olarak belirledi. İngiltere’nin kamu maliyesindeki önemli zayıﬂama ve mali gevşeme
nedeniyle notun indirildiğini ve korona virüsün ekonomiye ağır hasarlarının olacağı vurgulandı.
Ayrıca Fitch, Brexit sonrası İngiltere-AB ticaret ilişkilerindeki belirsizliğin de not indirimine etki
ettiğini ifade etti. Fitch 2020’de İngiltere ekonomisinin %4 azalacağını beklemekte. Bu kadar
olumsuzluğa rağmen sterlindeki yükselişler oldukça dikkat çekici gözüküyor.
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Bugün İngiltere’de mortgage başvuruları takip edilecek ancak verinin piyasa ﬁyatlamaları üzerinde
bir etki yaratacağını düşünmüyoruz.
PETROL: Cuma günü Baker Hughes tarafından ABD’de açıklanan haftalık petrol kuyu sayıları 44
adet azalarak 728’e geriledi. Petrol ﬁyatlarındaki düşüş petrol kuyularının kapanmasına neden
olmakta. Ayrıca petrol arzının korunduğu ortamda petrol talebindeki azalış petrol ﬁyatlarının baskı
altında kalmasını sağlarken Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki gerginliğin devam etmesi de
petrol ﬁyatlarını aşağı yönlü baskılamakta.
USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 6.5460 seviyesinin kırılması halinde önce 6.5745 ve
arkasından 6.6000 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 6.4940 seviyesinin kırılması
halinde önce 6.4700 ve arkasından 6.4390 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.

EUR/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.1069’un kırılması halinde önce 1.1024 ve arkasından 1.0940
seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.1103 seviyesinin kırılması halinde önce 1.1144
ve arkasından 1.1200 direnci test edilebilir.
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ALTIN
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1637 seviyesinin kırılması halinde önce 1657 ve arkasından
1671 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 1612 desteğinin altında önce 1596 ve
arkasından 1579 seviyesine doğru satış yaşanabilir.

GBP/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.2362 desteğinin altında önce 1.2290 ve arkasından 1.2211
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.2421 seviyesinin üzerinde 1.2484 ve
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arkasından 1.2581 direnci test edilebilir.

DAX30
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 9.525 seviyesinin kırılması halinde önce 9.365 ve arkasından
9.127 desteğine doğru düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 9.818 direncinin üzerinde önce 9.980 ve
arkasından 10.126 seviyesine kadar yükseliş görülebilir.

USOİL
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 22.52 seviyesinin üzerinde önce 23.17 ve arkasından 23.65
direnci test edilebilir. Aşağıda ise 21.70 seviyesinin altında önce 21.14 ve arkasından 18.74
muratakel.com © Tüm Hakları Saklıdır.

Bültenler

desteğine doğru düşüş yaşanabilir.
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