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İstifa Haberinin Yarattığı Gerginlik İle Türk Lirası Değer Kaybetti

GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Cuma günü BİST100 endeksi küresel borsalara paralel yükseliş gösterirken kurlarda da
tepki alımları görüldü. Cuma akşamı Türkiye’de haftasonuna ilişkin sokağa çıkma yasağının ilan
edilmesi paniğe neden olurken yasağın tekrarlanıp tekrarlanmayacağı konusunda İbrahim Kalın
gelişmelere bakacağız dedi. Haftasonu BBDK tarafından yapılan açıklamada bankaların, yurt dışı
yerleşiklerle vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri işlemler için özkaynakların %10’u
nispetinde belirenmiş olan sınırlamanın, %1 olarak yeniden belirlenmesine karar verildi. Böylece
yurtdışı kurumların TL bulması zorlaşmış oldu. Sağlık Bakanı Koca ise koronavirüse dair yaptığı
açıklamalarda vaka sayısının 56.956’a ölü sayısının 1198’e ulaştığını ifade etti. Türkiye’de riskin
giderek arttığını söyleyebiliriz. Haftasonu sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle oluşan
kargaşanın sorumluluğunu alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Pazar akşamı sürpriz istifasının
hemen ardından kurlarda sert yukarı yönlü açılış eğilimi görülmüştü daha sonra istifasının kabul
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edilmemesiyle gerilen kurlarda bu sabah endişelerin devam etmesi ve istifanın ekonomik
tedirginliği artırmasıyla kurların sert bir şekilde yükseldiğini izliyoruz.
Bugün yurtiçinde cari denge, sanayi üretimi ve perakende satış verilerini takip edeceğiz. Şubat
ayında ithalatın artması cari dengeyi bir miktar bozabilir. Özellikle koronavirüs salgınının Şubat
ayında reel üretime zarar verip vermediğini görmemiz açısından da sanayi üretim verisini dikkatle
takip edeceğiz. Verinin % 7.5 açıklanması bekleniyor.
ABD: Cuma günü Good Friday nedeniyle borsaların kapalı olduğu günde ABD’de Fed’in çok
yakından takip ettiği enﬂasyon verileri açıklandı. TÜFE aylık bazda % 0.4 daralırken yıllık bazda
TÜFE % 1.5’a geriledi. Çekirdek TÜFE ise aylık bazda % 0.1 azalırken yıllık bazda % 2.1 olarak
kaydedildi. Enﬂasyon verileri çekirdek ve manşet tarafta beklentilerin altında kalırken dolar
endeksinde düşüşün devam ettiğini izliyoruz. ABD’de resesyon endişelerinin başlamasıyla küresel
bazda dolar ﬁyatlarında geri eçkilme devam ediyor. Ayrıca korona virus salgını konusunda
önlemler alınmaya devam etsede ABD’de risk giderek büyüyor. Beyaz Saray ekonomi danışmanı
Larry Kudlow, koronavirüs salgınının etkilerini düzeltmek için hazırlanan program çerçevesinde 661
bin küçük işletme için 168 milyar dolar kredinin onaylandığını bildirdi.
Bugün ABD’de veri akışı sakin.
EURO BÖLGESİ: Cuma günü Good Friday nedeniyle kapalı olan piyasalarda doların değer
kaybetmesi ve ortak tahvil ihracına yönelik görüşmelerde 540 milyar euroluk paketin
onaylanmasıyla euroda görülen güçlenme Eur/Usd paritesinin yükselişini desteklemekte.
Bugun Euro Bölgesi’nde veri akışı sakin paritedeki yükselişin devamını bekliyoruz.
İNGİLTERE: Haftasonu İngiltere’den mutlu haber geldi ve Boris Johnson’ın yoğun bakımdan çıktığı
belirtildi. Başbakanlık oﬁsinden yapılan açıklamada, Johnson’ın taburcu edildiği ve iyileşme sürecini
Londra’ya 65 kilometre uzaklıktaki Başbakanlık konutu Chequers’te geçireceği belirtildi. Bu haberle
sterlin çaprazlarda toparlanma görülürken Doların küresel bazda değer kaybetmesi GBP/USD’nin
yükselmesini destekledi.
Bugün İngiltere’de veri akışı sakin. Gbp/Usd’nin yükselişine devam etmesini bekliyoruz.
PETROL: Ve beklenen karar açıklandı. Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki gerginliğin bitmesiyle
ve diğer Opec ve Opec’te yer almayan ancak petrol üretiminde etkili ülkelerin katılımıyla anlaşma
sağlanarak üretim kesintisinin Mayıs ve Haziran aylarında 9,7 milyon varil/gün olacağı bildirildi.
muratakel.com © Tüm Hakları Saklıdır.

Bültenler

Meksika, üretimini 400 bin varil/gün yerine sadece 100 bin varil/gün kısmak konusunda diğer
OPEC+üyelerini ikna etmeyi başardı. Üretim kısıntısı kademeli olarak azaltılarak Nisan 2022’ye
kadar devam ettirilecek OPEC+ kaynakları, ABD, Brezilya, Kanada, Endonezya ve Norveç’in
OPEC+’nın üretim kısıntısına toplam üretimlerini 4-5 milyon varil/gün azaltarak destek
vereceklerini ifade ederlerken, G20 üyelerinin desteği ile üretim kısıntısının 20 milyon varil/güne
ulaşmasının beklendiğini de vurguladılar.
Üretim kesintisi sonrası ﬁyatlarda çok bir değişiklik yaşanmazken beklenildiğinin aksine satışların
ön plana çıktığı görülmekte. Petrolde teknik seviyeleri yakından takip edeceğiz. USOİL’de 27.49’un
kırılıp kırılmaması yönün belirlenmesi açısından önemli olacaktır.

USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 6.7910 seviyesinin kırılması halinde önce 6.8440 ve
arkasından 6.9400 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 6.7500 seviyesinin kırılması
halinde önce 6.7070 ve arkasından 6.6900 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.

EUR/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.0926’nın kırılması halinde önce 1.0885 ve arkasından 1.0829
seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.0966 seviyesinin kırılması halinde önce 1.1006
ve arkasından 1.1061 direnci test edilebilir.
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ALTIN
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1689 direncinin kırılması halinde önce 1704 ve arkasından
1723 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. Aşağıda ise 1682 desteğinin altında önce 1675 ve
arkasından 1661 seviyesine kadar gerileme görülebilir.

GBP/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.2483 desteğinin altında önce 1.2444 ve arkasından 1.2400
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.2537 seviyesinin üzerinde 1.2575 ve
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arkasından 1.2620 direnci test edilebilir.

DAX30
Bugün Paskalya Ertesi tatili nedeniyle Dax kapalı olacaktır.

USOİL
Teknik olarak baktığımızda 27.49 desteğinin altında önce 26.18 ve arkasından 25.63 seviyesine
kadar düşüşler görülebilir. Yukarıda ise 28.60 direncinin kırılması halinde önce 29.55 ve arkasından
30.53 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir.
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