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Gözler ABD’de Tarım Dışı Başta Olmak Üzere
İstihdam Verilerinde Olacak

GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Dün yurtiçinde veri akışı sakin. Dün Londra’daki swap piyasasında Türk Lirasının gecelik
faizinin% 65’e yükselmesi nedeniyle TL’ye olan talebin artması kurda satışların yaşanmasını
sağladı. Daha önce gördüğümüz gibi regülasyonla TL sıkışıklığı yaşanacağını düşünen ve kısa süre
önce dolar alan hesaplar TL fonlamanın azalacağı korkusu ile pozisyonlarını kapattığını izledik. Dün
sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamalarda vaka sayısının 18.135’e yükseldiğini ve ölü sayının 356’ya
arttığını söyledi. Vaka sayılarındaki artış sabah Türk Lirası’na olan talebi bir miktar azaltması
kurdaki daha sert geri çekilmeyi önledi.
Bugün gözler enﬂasyon verilerinde olacak. Enﬂasyon tahminlerinin yapılmasının zorlaştığı ortamda
gıda ﬁyatlarındaki yükseliş enﬂasyonu artıracakken başta ulaştırma ve konut kalemlerinde
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yaşanacak düşüş enﬂasyonu aşağı çekmeye çalışacak. Bu denklemde hangi tarafın ağır basacağını
izleyeceğiz. TÜFE’nin aylık bazda % 0.55 artması beklenirken yıllık bazda TÜFE’nin baz etkisi
nedeniyle % 11.85’e gerilmesi düşünülmekte. ÜFE verileri de maliyet enﬂasyonun geldiği noktayı
bize gösterecektir. Özellikle bu aydan sonra enﬂasyonda kurun birikimli etkileri de enﬂasyonu
olumsuz etkileyen tarafta olacaktır. Gelecek verilerin ardından Türk Lirası’nda volatilite artabilir.
ABD: Dün ABD’de işsizlik başvuruları beklentilerin oldukça üzerinde 6 milyon 648 bine çıkarken
ABD’de istihdamın çok ciddi şekilde bozulacağını bize gösterdi. Fed üyelerinden Bullard’ın ardından
Mester’de işsizliğin % 15 seviyelrine kadar çıkabileceğimni beklediklerini ifade etti. S&P,
koronavirüs salgınına rağmen ABD’nin kredi notunu durağan görünüm ile AA+/A-1+ olarak teyit
etti. S&P, ABD hükümetinin borcunun ve bütçe açığının koronavirüs salgınını yol açtığı “ekonomik
şok”un etkisi ile bu yıl kötüleşmesinin büyük olasılık olduğunu da vurguladı. ABD 10 yıllık tahvil
faizi yatay seyrederken doların küresel bazda talebinin artması dolar endeksinin yükselmesini
sağladı. Bu yükselişin bugün devamını bekliyoruz. Çin’de bir bölgenin tekrar koronavirüs nedeniyle
kapatılması borsaların yükselişinin engellenmesine ve yatay bir görünüm yaşanmasını sağladı.
Bugün ABD’de gözler tarım dışı başta olmak üzere işsizlik oranı ve işsizlik oranı ve ortalama saatlik
kazançlarda olacak. Tarım dışı istihdam – 100k beklenirken işsizliğin % 3.8’e artması beklenmekte.
Ortalama saatlik kazançlar ise aylık bazda % 0.2, yıllık bazda % 3.0 beklenmekte. ABD’de
büyümenin öncü göstergelerinden hizmetler PMI verisinin 38.7’ye gerilemesi beklenirken yıllar
sonra görülen daralmanın devam etmesi bekleniyor. ISM PMI ‘ın ise 43.5 gelmesi öngörülürken
2008 krizinen bu yana ilk defa daralma yaşanabilir. ABD’den gelecek verilerin piyasa üzerinde sert
etkileri olabilir.
EURO BÖLGESİ: Dün Euro Bölgesi’nde aylık bazda açıklanan ÜFE verisi beklentilerin altında %
0.6 azaldı. Özellikle petrol ﬁyatlarında düşüş ve ekonomideki daralmanın ÜFE üzerindeki etkilerini
izledik. Euro üzerinde baskı devam ederken Eur/Usd paritesinde düşüş hızlandı. Düşüşün bugünde
devam etmesi olası. Euro Bölgesi’nde ekonominin beklenildiğinden daha fazla bozulmasıyla Avrupa
Merkez Bankası Yönetim Konseyi, para politikası için başlattığı stratejik gözden geçirmesin süresini
uzatmaya karar verdi.
Bugün Euro Bölgesi’nde büyümenin diğer öncü göstergelerinden olan hizmetler PMI verisi
açıklanacak. Bölge ekonomilerinden gelecek verinin yanında Euro Bölgesi’nin genelinde gelecek
hizmetler PMI verisinin 28.2’ye gerilemesi beklenmekte. Aylık bazda perakende satışların ise % 0.1
artması beklenirken gelecek olumsuz veriler euroyu aşağı yönlü baskılayabilir.
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İNGİLTERE: Dün İngiltere’de veri akışı sakindi. Sterlinde aşağı yönlü baskı görülse de parite de
çok fazla düşüş yaşanmadı. İngiltere Merkez Bankası gelecek aylarda en az 10 milyar sterlin
değerinde kurumsal tahvil almayı planladıklarını açıkladı.
Bugün İngiltere ekonomisinin lokomotiﬁ konumunda bulunan hizmetler sektöründen gelecek PMI
verilerinin 34.7 seviyesine gerilemesi beklenirken 1.2471 seviyesi yukarı yönlü kırılmadığı sürece
sterlinde sert düşüşler yaşanabilir.
PETROL: Dün petrolde önemli gelişmeler yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan
Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonla yaptığı konuşmanın ardından, Suudi Arabistan
ve Rusya’nın petrol üretimini yaklaşık 10 milyon varil düşürmelerini beklediğini söylemesi ve Suudi
Arabistan’ın küresel ekonomiyi desteklemek için acil petrol toplantı çağrısı yapması petrol
ﬁyatlarının sert yükselmesini sağladı. Ancak daha sonra miktar konusunda henzü bir anlaşmanın
olmadığının söylenmesi bunun yalanlanması petrol ﬁyatlarını bir miktar geri çekti. Rusya Enerji
Bakanı Novak, Moskova’da akaryakıt talebinin %20-30 düştüğünü enerji piyasalarında en büyük
zorluğun koronavirüsün yayılması olduğunu söylerken küresel petrol talebininde 10-15 milyon
varil/gün düştüğünün altını çizdi. Novak diğer ülkelerde petrol üretiminin artmasını beklediğini
petrol satmak zorlaştığının altının çizdi.
USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 6.7100 seviyesinin kırılması halinde önce 6.7433 ve
arkasından 6.7833 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 6.6360 seviyesinin kırılması
halinde önce 6.5900 ve arkasından 6.5560 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.
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EUR/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.0821’in kırılması halinde önce 1.0781 ve arkasından 1.0729
seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.0854 seviyesinin kırılması halinde önce 1.0901
ve arkasından 1.0968 direnci test edilebilir.

ALTIN
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1619 seviyesinin kırılması halinde önce 1629 ve arkasından
1638 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 1605 desteğinin altında önce 1596 ve
muratakel.com © Tüm Hakları Saklıdır.

Bültenler

arkasından 1588 seviyesine doğru satış yaşanabilir.

GBP/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.2347 desteğinin altında önce 1.2290 ve arkasından 1.2206
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.2418 seviyesinin üzerinde 1.2472 ve
arkasından 1.2526 direnci test edilebilir.

DAX30
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 9.495 seviyesinin kırılması halinde önce 9.410 ve arkasından
9.327 desteğine doğru düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 9.564 direncinin üzerinde önce 9.649 ve
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arkasından 9.743 seviyesine kadar yükseliş görülebilir.

USOİL
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 27.32 seviyesinin üzerinde önce 28.41 ve arkasından 30.74
direnci test edilebilir. Aşağıda ise 25.63 seviyesinin altında önce 25.01 ve arkasından 24.36
desteğine doğru düşüş yaşanabilir.

muratakel.com © Tüm Hakları Saklıdır.

