Bültenler

USD/TRY’de Kar Satışları
Hızlanabilir

GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Dün yurtiçinde veri akışı sakindi. BİST100 endeksi küresel borsalara paralel yükseliş
yaşarken kurlarda da koronavirüs salgınının yarattığı riskler çerçevesinde yükseliş devam etti.
Sağlık Bakanı Koca, vaka sayısının 30.217’e yükseldiğini ve ölüm sayısının 649’a arttığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam yaptığı açıklamalarda devletin ekonomik ve sosyal alanlarda
tedbir almaya devam edeceğini 2.3 milyon aileye doğrudan yatırım yapılacağını söyledi.
Bugün yurtiçinde veri akışı sakin. Kurlarda kar satışlarının yaşanacağını düşünüyoruz.
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ABD: Dün ABD’de veri akışı sakindi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri % 0.70’lere yükselirken dolar
endeksinde düşüşler görüldü. Moody’s ABD büyümesinin 2020 yılında % 2 küçüleceğini söylerken
ABD’nin hayata geçirdiği güçlü ekonomik politikaların büyüme şokunu haﬁﬂeteceğini ancak orta
vadeli mali riskleri artıracağını bildirdi.
Bugün ABD’de veri akışı sakin. Dolar endeksindeki düşüşün devamını bekliyoruz.
EURO BÖLGESİ: Dün Euro Bölgesi’nde Almanya tüketici güveni beklentilerin altında % 1.4
azalırken veri pozitif olarak gerçekleşti. Ancak Sentix tüketici güveninin beklentilerin altında 42.9
ile tarihi düşük seviyelere gerilemesi ilk etapta euro üzerinde baskı yaratsa da doların küresel
bazda değer kaybı ile Eur/Usd paritesi yükseliş yaşadı. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte,
koronavirüsün ekonomideki etkisiyle mücadeleye yönelik 400 milyar euroluk yeni paket
açıkladıklarını söyledi. Angelina Merkel yaptığı açıklamalarda Almanya’nın koronavirüse karşı sıkı
tedbirler aldığını ancak şu an için koronavirüs ile mücadelede önlemleri gevşetmek için erken
olduğunu söyledi.
AB maliye bakanları koronavirüsün ekonomik etkilerini görüşmek için bugün bir araya gelecekler.
AB maliye bakanları, Euro Bölgesi kurtarma fonu ESM’deki 410 milyar euronun kullanılmasını
yoluyla koronavirüsten etkilenen ekonomilere kredi sağlanmasını konuşacaklar. ESM’nin
kullanılması ECB’nin OMT programı yolu ile daha fazla devlet tahvili alımasının da yolunu
açabilecek. İkinci konu ise Avrupa Yatırım Bankası tarafından yönetilen pan-Avrupa Garanti
Fonu’ndan KOBİ’ler için 200 milyar euro likidite sağlanması olacak. Ayrıca, AB Komisyonu’nun
koronavirüs nedeniyle işsizlikte artışla karşı karşıya kalan ekonomilere kısa çalışma programı yolu
ile 100 milyar euro kredi vermesi de konuşulacak konular arasında.
İNGİLTERE: Dün İngiltere’de inşaat PMI verisi beklentilerin altında 39.3 olarak açıklanırken veri
Mayıs 2009’dan bu yana en düşük değer olarak kaydedildi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson,
Covid-19 belirtilerinin kötüleşmesi üzerinde yoğun bakıma kaldırıldı. Boris Johnson’un yerine
vekalet edecek olan İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab İngiltere’nin tüm planlarının olduğu
gibi devam edeceğini söyledi. Sterlin gelen olumsuz haber akışlarına tepki vermemeye devam
ediyor.
Bugün İngiltere’de Halifax konut ﬁyat endeksi takip edilecek.
PETROL: Petrolde gözler 9 Nisan’daki OPEC toplantısına çevrilmişken açıklamalar devam ediyor.
Rusya anlaşmaya imza atmak için ABD’nin anlaşmaya taraf olması gerektiğni bir kez daha
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söylerken Trump, OPEC’in kendisinden Amerikalı petrol üreticilerinin global ﬁyatları desteklemek
için üretimlerini kısmaları yönünde bir talepte bulunmadığını söyledi. Norveç Petrol Bakanlığı ise
Norveç’in petrol kısıntısı hakkında şirketler ile devam eden bir görüşme olmadığını ancak Norveç’in
9 Nisan’daki OPEC toplantısına davet edildiğini, eğer yönetim kurulu katılımı olursa gözlemci olarak
katılmayı değerlendirdiklerini belirttiler.
Bu akşam ABD’de Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından özel sektöre ait haftalık ham petrol stokları
açıklanacak. Gelecek veri sonrası petrol ﬁyatlarındaki volatilite artabilir.
USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 6.7720 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
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.0806’nın kırılması halinde önce 1.0773 ve arkasından 1.0716
seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.0840 seviyesinin kırılması halinde önce 1.0900
ve arkasından 1.0953 direnci test edilebilir.
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ALTIN
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1673 seviyesinin kırılması halinde önce 1684 ve arkasından
1689 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 1654 desteğinin altında önce 1638 ve
arkasından 1622 seviyesine doğru satış yaşanabilir.

GBP/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.2208 desteğinin altında önce 1.2164 ve arkasından 1.2140
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.2320 seviyesinin üzerinde 1.2359 ve
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arkasından 1.2400 direnci test edilebilir.

DAX30
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 10.266 seviyesinin kırılması halinde önce 10.102 ve arkasından
9.939 desteğine doğru düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 10.447 direncinin üzerinde önce 10.674 ve
arkasından 11.004 seviyesine kadar yükseliş görülebilir.

USOİL
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 30.00 seviyesinin üzerinde önce 30.53 ve arkasından 31.98
direnci test edilebilir. Aşağıda ise 28.44 seviyesinin altında önce 27.49 ve arkasından 26.60
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desteğine doğru düşüş yaşanabilir.
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