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Gelecek İmalat PMI Verileri Piyasada
Belirleyici Olabilir

GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Dün yurtiçinde Şubat ayına ait açıklanan ticaret açığı verisi %72,0 artarak 1 milyar 733
milyon dolardan 2 milyar 981 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Şubat
ayında %89,2 iken, 2020 Şubat ayında %83,1’e geriledi. Bu dönemde ihracat %2,3 artarak 14
milyar 653 milyon dolar, ithalat %9,8 artarak 17 milyar 634 milyon dolar olarak gerçekleşti. Sağlık
Bakanı Koca dün yapığı açıklamalarda ülke genelinde vaka sayısının 13.541 olduğunu ölüm
sayısının ise 214’e yükseldiğini izledik. TCMB dün bankaların Türk lirası ve yabancı para likidite
yönetimlerinde esnekliğin artırılmasına, reel sektöre kredi akışının kesintisiz devamının
sağlanmasına, mal ve hizmet ihracatçısı ﬁrmaların geniş kapsamda desteklenmesine yönelik ilave
tedbirler aldı. Kredilere TCMB politika faiz oranı olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 150
baz puan altında faiz oranı uygulanacaktır. Merkez Bankasının parasal genişleme adımı atması
kurda yükselişi destekleyen unsur oldu. TCMB’nin son attığı adımların kur üzerinde yansımalarını
bugünde takip edebiliriz. New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde yapılan ön duruşma
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Halkbank’ın ilk kez katılımıyla gerçekleşti. Halkbank avukatları suçlamaları kabul etmezken dava 9
Haziran’a ertelendi.
Bugün yurtiçinde Mart ayına ait imalat PMI verileri açıklanacak. Koronavirüs nedeniyle Mart ayına
gelecek imalat verisinde bir miktar bozulma yaşanabilir ve gelecek veri sonrası borsalarda düşüş
kurda yükseliş yaşanabilir.
ABD: Dün ABD’de Chicago PMI verisi beklentilerin üzerinde 47.8 olarak açıklanırken CB tüketici
güveni de benzer şekilde beklentilerin üzerinde 120.0 puana artış gösterdi. Dün ABD 10 yıllık tahvil
faizleri % 0.63 seviyelerine kadar gerilerken dolar endeksinde yatay hareketler izlendi. Başkan
Trump yaptığı açıklamalarda önümüzdeki 2 haftanın çok zorlu geçeceğini birçok kayıp olabileceğini
bu virüsün daha önce karşılaşılmamış bir durumu yansıttığını ifade ederken Beyaz Saray’a karşı
salgın ile mücadele eden doktorlardn Doktor Deborah Birx ve Doktor Antony Fauci, ABD’de salgına
karşı alınan önlemlere uyulması durumunda bile virüs nedeniyle 100 ila 200 bin kişinin
ölebileceğini bildirdi.
Bugün ABD’de büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI 48.2 beklenirken ISM imalat PMI
verisinin 44.9’a gerilemesi beklenmekte. Koronavirüs salgını nedeniyle imalat tarafında ciddi bir
bozulma bekleniyor. Ayrıca cuma açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin öncüsü olan ADP tarım
dışı istihdam verisinin – 150K açıklanması beklenmekte. Haftalık işsizlik başvurularının 3 milyonun
üzerine çıktığı bir ortamda istihdam cephesinde yaşanacak bozulmanın ekonomiye olan etkilerini
takip edeceğiz.
EURO BÖLGESİ: Dün Euro Bölgesi’nde bölge ekonomilerinden Fransa’da TÜFE beklentilerden
pozitif açıklanırken İtalya’da ise beklentiler dahilinde gerçekleşti. Euro Bölgesi’nde TÜFE,
beklentilerin altında % 0.7 gerçekleşirken çekirdek TÜFE’de beklentilerin altında %1.0 seviyesine
geriledi. Enﬂasyonda beklenildiği gibi bozulma görülürken önümüzdeki dönemde resesyon ihtimali
kuvvetlendi. Resesyon ihtimalinin ön plana çıkması euro üzerinde dün miktar baskı yarattı.
Bugün Euro Bölgesi’nde bölge ekonomilerinden gelecek imalat PMI verilerinin yanında Euro
Bölgesi’nin genelini ilişkin açıklanacak imalat PMI verisinin 44.7 açıklanması bekleniyor. Ekonomide
imalat tarafındaki bozulmanın şiddetlenmesi bekleniyor. 1.1084 seviyesi geçilmediği sürece
paritede satış baskısı devam edebilir.
İNGİLTERE: Dün İngiltere’de 2019 yılının 4. çeyreğine ilişkin açıklanacak büyüme verisi
beklentiler dahilinde % 0.0 olarak açıklandı. Veri beklenildiği piyasa üzerinde etki yaratmadı.
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Sterlin üzerinde son zamanlarda gördüğümüz değişik ﬁyatlama devam ediyor. Raporlar sterlinin
önümüzdeki dönemde satış yiyeceğini söylerken parite güçlü yükseliş eğilimini sürdürmekte.
Sterlin tarafında dikkatli olmakta fayda var.
Bugün İngiltere’den gelecek imalat PMI verisinin de 47.1 seviyesine geri çekilmesi bekleniyor.
Küresel piyasalarda imalat sektöründeki daralmanın İngiliz ekonomisini ne kadar etkileyeceğine
bakacağız.
PETROL: Petrol ﬁyatlarında stabilizasyon devam ediyor. 20 dolara yaklaştıkça açıklamaların
dozunun arttığını izliyoruz. Başkan Trump, ihtiyaç olması halinde, Rusya ve Suudi Arabistan
arasındaki ﬁyat savaşının sonucu olarak petrol ﬁyatlarında yaşanan keskin düşüş noktasında,
Suudi Arabistan ve Rusya’yla konuşabileceğini söylerken ABD Enerji Bakanı Dan Brouillette ve Rus
meslektaşı Aleksander Novak, global petrol piyasasındaki düşüşün ele alındığı bir görüşme
gerçekleştirdi. Novak ve Brouillette, diğer büyük petrol üreticileri ve tüketicilerinin de yer alacağı
görüşmelerde bulunmak konusunda anlaştı. Dün akşam Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından özel
sektöre ait gelen haftalık ham petrol stokları 10.5 milyon varil artış gösterdi. Stoklardaki sert artış
petrol aşağı yönlü baskıladı.
Bugün ABD’de Enerji Bilgi İdaresi tarafından açıklanacak haftalık ham petrol stoklarının 3.7 milyon
varil gelmesi bekleniyor. Gelecek veri sonrası petrol ﬁyatlarında volatilite artabilir.

USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 6.6370 seviyesinin kırılması halinde önce 6.6610 ve
arkasından 6.6940 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 6.5865 seviyesinin kırılması
halinde önce 6.5530 ve arkasından 6.4940 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.
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EUR/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.0926’nın kırılması halinde önce 1.0891 ve arkasından 1.0845
seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.1037 seviyesinin kırılması halinde önce 1.1084
ve arkasından 1.1143 direnci test edilebilir.

ALTIN
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1589 seviyesinin kırılması halinde önce 1596 ve arkasından
1611 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 1580 desteğinin altında önce 1567 ve
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arkasından 1560 seviyesine doğru satış yaşanabilir.

GBP/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.2329 desteğinin altında önce 1.2270 ve arkasından 1.2241
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.2393 seviyesinin üzerinde 1.2438 ve
arkasından 1.2480 direnci test edilebilir.

DAX30
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 9.522 seviyesinin kırılması halinde önce 9.458 ve arkasından
9.363 desteğine doğru düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 9.755 direncinin üzerinde önce 9.946 ve
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arkasından 10.126 seviyesine kadar yükseliş görülebilir.

USOİL
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 22.80 seviyesinin üzerinde önce 23.65 ve arkasından 24.47
direnci test edilebilir. Aşağıda ise 21.96 seviyesinin altında önce 21.14 ve arkasından 20.56
desteğine doğru düşüş yaşanabilir.

muratakel.com © Tüm Hakları Saklıdır.

