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Türk Lirası’ndaki Değer Kaybı Devam Edecek
Mi?
GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Dün yurtiçinde Şubat ayına ait açıklanan cari denge verisi 1.23 milyar dolar açık verdi.
Cari dengenin azalmasında ithalat ve ihracatta görülen gerilemenin yanında doğrudan yatırımların
azalması da etkili olmuş. Şubat döneminde yabancıların hisse ve tahvilden de çıktığını gördük.
Ancak buna rağmen resmi rezervlerde 3 milyar dolar artış kaydedildi. Sanayi üretim verisi
beklentiler dahilinde % 7.5 artarken Mart ayından itibaren sanayi üretiminde ciddi düşüş
bekleniyor. Dün BİST100 endeksi yatay seyrederken kurlardaki yükselişin devam ettiğini izledik.
Süleyman Soylu’nun istifasının yarattığı belirsizlik ve Erdoğan’ın IMF ile herhangi bir swap
anlaşması yapılmayacağını söylemesi kurdaki yükselişi tetikleyen unsur oldu. Sağlık Bakanı
Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili yapılan açıklamalarda vaka sayısının 61.049 ölü sayısının
1296’ya yükseldiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen haftasonu yapılan sokağa çıkma
yasağının bu haftada devam edeceğini söylerken IMF programı başta olmak üzere ülkemizi mihnet
altına sokacak hiçbir dayatmaya boyun eğmeyeceğiz dedi.
Bugün yurtiçinde veri akışı sakin. USD/TRY’de 6.79 direnci oldukça kritik. Bu seviyenin üzeri alıcılı
bu seviyenin altında satıcılı olmakta fayda var.
ABD: Dün ABD’de veri akışı sakindi. Başkan Trump alınan önlemler çerçevesinde vatandaşların bir
an önce işlerine dönmesi gerektiğini söylerken eyalet valilerinin ise yetkilerinin kendilerinde
olduğunu ve şu an için tehditin devam ettiğini bu yüzden ekonominin düğmesine basılmamasını
gerektiğini ifade etmekte. Valilerle Trump arasında yetki tartışması devam ediyor. ABD 10 yıllık
tahvil faizleri % 0.77 seviyesinde hareket ederken dolar endeksinde geri çekilme devam ediyor.
Bugün ABD’de veri akışı sakin.
EURO BÖLGESİ: Dün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakindi. Paritede volatilite düşüktü. Fransa
sokağa çıkma yasağını 11 Mayıs’a kadar uzattığını duyurdu. Avrupa’da salgınınn boyutları hala çok
yüksek ve ekonomilerin neredeyse durma noktasına gelmiş olması euro üzerinde baskı
yaratmakta.
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Bugün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakin.
İNGİLTERE: Dün İngiltere’de de veri akışı sakindi. Times gazetesinin haberine göre Başbakan
Johnson’ın yerine vekalet eden Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Perşembe günü bir açıklama
yaparak karantina ve tecrit tedbirlerinin en azından 7 Mayıs’a kadar yürürlükte kalacağını
duyuracak.
Bugün İngiltere’de veri akışı sakin.
PETROL: Petrol tarafında OPEC’in üretim kesintisi kararının ardından petrol ﬁyatlarındaki
dengelenme devam ediyor. ABD Başkanı Trump, OPEC + koalisyonunun üretimi 10 milyon varil
değil 20 milyon varil kısmak istediğini belirtirken “Eğer buna yakın bir indirim olursa ve dünya
Kovid-19 felaketinden tekrar işe dönerse, enerji sektörü tekrar güçlü olacak, şimdilerde
beklenenden çok daha hızlı” dedi. Ayrıca Rusya ve Suudi Arabistan’a teşekkürlerini iletti. Rusya
Enerji Bakanı Aleksandar Novak, aralarında Suudi Arabistan ve ABD’nin de olduğu önde gelen
petrol üreticilerinin vardıkları global anlaşma çerçevesinde Mayıs-Haziran döneminde global petrol
üretiminde toplam 15-20 milyon varil/gün bir azalma sağlanabileceğini bildirdi.
Bugün ABD’de Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından özel sektöre ait haftalık ham petrol stoklarını
takip edeceğiz. Son haftalarda yaşanan stok artışının devam etmesi halinde petrol ﬁyatlarında
aşağı yönlü baskı görülebilir.

USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 6.7910 seviyesinin kırılması halinde önce 6.8233 ve
arkasından 6.8440 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 6.7580 seviyesinin kırılması
halinde önce 6.7240 ve arkasından 6.6780 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.

EUR/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.0921’in kırılması halinde önce 1.0872 ve arkasından 1.0829
seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.0966 seviyesinin kırılması halinde önce 1.1015
ve arkasından 1.1061 direnci test edilebilir.
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ALTIN
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1725 direncinin kırılması halinde önce 1735 ve arkasından
1753 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. Aşağıda ise 1710 desteğinin altında önce 1691 ve
arkasından 1674 seviyesine kadar gerileme görülebilir.
GBP/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.2532 desteğinin altında önce 1.2483 ve arkasından 1.2444
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.2574 seviyesinin üzerinde 1.2623 ve
arkasından 1.2720 direnci test edilebilir.
DAX30
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 10.711 desteğinin altında önce 10.591 ve arkasından 10.351
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 10.795 seviyesinin üzerinde 10.860 ve
arkasından 11.004 direnci test edilebilir.
USOİL
Teknik olarak baktığımızda 28.57 desteğinin altında önce 27.49 ve arkasından 26.73 seviyesine
kadar düşüşler görülebilir. Yukarıda ise 29.55 direncinin kırılması halinde önce 30.53 ve arkasından
32.20 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir.
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