Bültenler

USD/TRY Başta Olmak Üzere Kurlarda Kar
Satışı Yaşanabilir

GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Cuma günü yurtiçinde 20 yaşından küçüklerin sokağa çıkmasının yasaklanmasının
yanında şehirlerarası ulaşımına izin verilmemesi vb önlemlerin genişletilmesi ve gelen enﬂasyon
verileri Türk Lirası’ndaki değer kaybının artmasına ve kurların yükselmesini sağladı. Cuma günü
aylık bazda enﬂasyon beklentiler dahilinde % 0.57 artarken yıllık bazda TÜFE % 11.86’ya geriledi.
Mart ayında sağlık ve gıda kalemlerinde artış görülürken ulaşım sektörü kaleminde düşüş görüldü.
Bundan sonraki aylarda enﬂasyonda beklenildiği gibi sert bir düşüş yerine biraz daha sınırlı düşüş
görülebilir. Ancak yükselen kurun nereye gideceğini TCMB’nin yeni bir faiz indirip indirmemesi
belirleyecektir. Gelişmekte olan ülkelere sermaye akışlarının kesilmesi bu ülke kurlarını yukarı
taşımakta. Sağlık Bakanı Koca dün akşam koronavirüs ile ilgili verdiği bilgilerde vaka sayısının
27.069’a ölü sayısının 574’e yükseldiği bildirildi. Vaka sayılarındaki artış Türk Lirası’nın hala
güçlenmesini etkileyen faktör olarak karşımıza çıkmakta.
muratakel.com © Tüm Hakları Saklıdır.

Bültenler

Bugün yurtiçinde veri akışı sakin. Teknik göstergelerin kurlarda satış göstermesi kısa vadede
Usd/Try’de kar satışlarının geleceğini göstermekte.
ABD: Cuma günü gözler ABD’den gelecek verilere çevrilmişti. Tarım dışı istihdam beklentilerin
altında – 701K gerçekleşirken işsizliğin % 4.4’e çıktığı görüldü. Aylık bazda ortalama saatlik
kazançlar beklentilerin üzerinde % 0.4 artarken yıllık bazda ortalama saatlik kazançlarda % 3.1’e
yükselmesi dolar endeksinde düşüşlerin önüne geçti. ABD’de büyümenin öncü göstergelerinden
hizmetler PMI verisi beklentilerin üzerinde 39.8 gelirken 2008 krizinen bu yana en düşük
seviyesine geriledi. ISM imalat dışı PMI’da benzer şekilde beklentilerin üzerinde 52.5 açıklanmasına
ragmen Eylül 2016’dan bu yana en düşük seviye olarak kaydedildi. ABD’de özellikle istihdam
tarafında ciddi bir bozulmanın başladığını görüyoruz. Bank of America ABD ekonomisinin
koronavirüs pandemisi nedeniyle gelecek üç çeyrekte daralacağını ve tarihin en derin
resesyonunun yaşanacağını öngördü. İşsizliğin % 15’lere artacağını öngörmekte. Trump’ın yaptığı
açıklamalarda önümüzdeki 15 günün koronavirüs açısından ABD’de en kötü zaman diliminin
olabileceğini söyledi.
Bugün ABD’de veri akışı sakin dolar endeksindeki düşüşün devamını bekliyoruz.
EURO BÖLGESİ: Cuma günü Euro Bölgesi’nde büyümenin diğer öncü göstergelerinden olan
hizmetler PMI verisi beklentilerinde altında 26.4 olarak gerçekleşmesine karşın paritede haﬁf bir
toparlanma yaşandı. Café ,bar, restaurantların kapatılması bölge ekonomilerinin hepsinde düşüşün
yaşanmasına sebep oldu. Eurogroup Başkanı Mario Centeno, Euro Bölgesi maliye bakanlarının
Avrupa’da son 70 yılın en ağır resesyonunu beklerken koronavirüs salgınının ekonomik etkileri ile
başa çıkmak için bir araç olarak ihrac edilmesi önerilen “coronabond”lar konusunda daha fazla
tartışmaya açık olunması çağrısı yaptı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Almanya’nın itirazına
rağmen Avrupa’nın koronavirüs salgınından toparlanmak için borcun ortaklaştırılmasına ve ortak
bir “Marshall Planı”na ihtiyaç olduğunu söyledi.
Bugün Euro Bölgesi’nde Almanya tüketici güveninin % 2.7 azalması beklenirken Sentix tüketici
güveninin – 30.5 açıklanması öngürülmekte. Euro Bölgesi’nde son Avrupa krizinden bu yana en
düşük tüketici güveni beklentisi devam ediyor. Gelecek verinin parite üzerinde etki yaratıp
yaratmayacağını izleyeceğiz.
İNGİLTERE: Cuma günü İngiltere ekonomisinin lokomotiﬁ konumunda bulunan hizmetler
sektöründe açıklanan PMI verisi beklentiler dahilinde 34.5 olarak gerçekleşse de tarihin en düşük
seviyelerinde açıklanması sterlin üzerinde baskı yarattı. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew
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Bailey, İngiltere ekonomisini koronavirüs salgınının etkileri karşısında desteklemek için kamu
harcamalarında yaşanan artışı fonlamak üzere geri dönülmez şekilde para basmayacaklarını
söyledi. İngiltere Başbakanı Boris John koronavirüs nedeniyle evde karantinaya alınmıştı ancak
semptomların devam etmesi üzerine tekrar hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Bugün İngiltere’de inşaat PMI verisinin 44.0 gelmesi beklenirken Gbp/Usd’deki satış baskısının
artacağını düşünüyoruz.
PETROL: Petrolde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 6 Nisan’da yanı bugün yapılması
planlanan OPEC toplantısının 9 Nisan’a ertelendiği duyurulurken Başkan Trump OPEC’i bir kartel
olarak tanımladı ve dışarıdan ithal edilecek petrole gümrük tarifesi getirilebileceği tehdidinde
bulundu. Ayrıca Trump petrol seviyelerinin olması gerektiği yerde olmadığını ifade etti. Hemen
hemen bütün OPEC ve diğer petrol üreten ülkeler yeni bir anlaşma için toplanılması gerektiğini
söyler bu görüşmelerde gözler Suudi Arabistan ve Rusya arasında yapılacak iletişimde olacak.
Hemen hemen bütün ülkelerin petrol kesintisine sıcak bakması petrol ﬁyatlarını yukarı yönlü
taşımakta. Gözler 9 Nisan’a ve bu cepheden gelecek haberlere çevrilmiş durumda.
USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 6.7500 seviyesinin kırılması halinde önce 6.7920 ve
arkasından 6.8440 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 6.7100 seviyesinin kırılması
halinde önce 6.6780 ve arkasından 6.6275 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.

EUR/USD
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Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.0798’in kırılması halinde önce 1.0773 ve arkasından 1.0716
seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.0834 seviyesinin kırılması halinde önce 1.0862
ve arkasından 1.0940 direnci test edilebilir.

ALTIN
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1625 seviyesinin kırılması halinde önce 1630 ve arkasından
1638 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 1613 desteğinin altında önce 1606 ve
arkasından 1596 seviyesine doğru satış yaşanabilir.

GBP/USD
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Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.2208 desteğinin altında önce 1.2149 ve arkasından 1.2081
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.2290 seviyesinin üzerinde 1.2350 ve
arkasından 1.2403 direnci test edilebilir.

DAX30
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 9.830 seviyesinin kırılması halinde önce 9.774 ve arkasından
9.649 desteğine doğru düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 9.962 direncinin üzerinde önce 10.126 ve
arkasından 10.143 seviyesine kadar yükseliş görülebilir.

USOİL
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Teknik olarak baktığımızda yukarıda 30.62 seviyesinin üzerinde önce 32.09 ve arkasından 34.28
direnci test edilebilir. Aşağıda ise 29.40 seviyesinin altında önce 28.41 ve arkasından 27.48
desteğine doğru düşüş yaşanabilir.
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