Bültenler

Bugün ABD Verileri Piyasada Belirleyici
Olabilir

GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Dün yurtiçinde veri akışı sakindi. BİST100 endeksi küresel piyasalara paralel yükseliş
yaşarken kurlarda da yukarı yönlü eğilimler devam etti. Türk Lirası’nda değer kaybı sürüyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle bozulan ekonominin yansımalarını izliyoruz. Sağlık Bakanı Koca
yaptığı açıklamalarda vaka sayısının 65.111’e ölü sayının ise 1403’e yükseliş yaşandığını söyledi.
Bugün yurtiçinde Mart ayına ait bütçe dengesi açıklanacak. Hükümetin mali teşvikler yaptığı bu
dönemde açığın daha fazla artacağını düşünüyoruz. Gelen verinin kurlar üzerinde etkili olup
olmayacağını izleyeceğiz.
ABD: Dün ABD’de veri akışı sakindi. ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgını dolayısıyla
suçladığı Dünya Sağlık Örgütü’ne sağladıkları fonu durdurduğunu açıkladı. Trump Dünya Sağlık
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Örgütü’nü (DSÖ) Çin için çalışmakla suçlarken yıllık 400-500 milyon dolarlık yardımı durduklarını
söyledi. DSÖ’den koronavirüs salgınına ilişkin yapılan açıklamalarda Avrupa’da koronavirüs
konusunda karışık bir görünümün olduğu ülkelerde salgının yavaşladığı, ancak Britanya ve
Türkiye’de hala artış görüldüğünü söyledi. Toplam vakaların % 90’ının Avrupa ve ABD’den geldiği,
ancak kesinlikle pik noktayı henüz görmediklerini ifade ettiler. Ayrıca yetkililer koronavirüs için
aşının bulunması ve kullanımının 12 ay veya daha uzun bir süre alacağının uyarısını yaptılar.
Bugün ABD’de çekirdek perakende satışların % 4.9 azalması beklenirken perakende satışlarında %
8.0 daralması öngörülmekte. Koronavirüs nedeniyle işletmelerin durma noktasına gelmesi
ekonomiyi olumsuz etkilerken gelecek verilerin ne kadar kötümser olacağını izleyeceğiz. Bugün
ayrıca New York imalat endeksinin -.35.2 puana gerilemesi, sanayi üretiminin de % 4.1 azalması
bekleniyor. Gelecek veriler sonrası volatilite artabilir.
EURO BÖLGESİ: Dün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakindi. Dolar endeksinde görülen değer
kaybının devam etmesiyle paritede yükseliş yaşandı. Avro Grup Başkanı Centeno yaptığı
açıklamalarda koronvirüse yanıt olarak ortak eurobond ihracı olasılığını dışlamadıklarını, Avrupa
Konseyi’nin önerilen toparlanma fonu konusunda yol haritasını 23 Nisan toplantısında belirlemesini
beklediklerini ifade ederken 2019 yılı GSYH seviyelerine dönülmesi için 2 yıl gerekli olacağını
vurguladı.
Bugün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakin.
İNGİLTERE: Dün İngiltere’de veri akışı sakindi. Boris Johnson’un yoğun bakımdan çıkmasının
yarattığı pozitiﬂik ve dolar endeksinde görülen değer kaybı GBP/USD paritesinde yukarı yönlü
hareketleri destekleyen unsurlardı.
Bugün İngiltere’de veri akışı sakin. Paritede kar satışları görülebilir.
PETROL: Dün akşam ABD’de Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından özel sektöre ait açıklanan
haftalık ham petrol stokları 13.4 milyon varil artış gösterirken stoklardaki artış petrol ﬁyatlarının
geri çekilmesini sağladı. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bir Salman, petrol
ﬁyatlarının 40 dolar/varil seviyesinin altında kalmaya devam etmesi halinde global ham petrol
üretiminin 20 milyon varil/gün seviyesine çıkabileceğini söyledi.
Bugün ABD’de Enerji Bilgi İdaresi tarafından haftalık ham petrol stokları açıklanacak. Stokların 12.1
milyon varil gelmesi bekleniyor. Petrol stokları beklenenden fazla gelirse petrolde düşüş devam
edebileceği gibi petrol stoklarının beklenenden az gelmesi halinde petrolde yükseliş baaşlayabilir.
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USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 6.8380 seviyesinin kırılması halinde önce 6.8600 ve
arkasından 6.9230 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 6.8060 seviyesinin kırılması
halinde önce 6.7645 ve arkasından 6.7240 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.

EUR/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.0942’nin kırılması halinde önce 1.0897 ve arkasından 1.0872
seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.0987 seviyesinin kırılması halinde önce 1.1012
ve arkasından 1.1042 direnci test edilebilir.

muratakel.com © Tüm Hakları Saklıdır.

Bültenler

ALTIN
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1730 direncinin kırılması halinde önce 1738 ve arkasından
1747 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. Aşağıda ise 1718 desteğinin altında önce 1707 ve
arkasından 1689 seviyesine kadar gerileme görülebilir.

GBP/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.2583 desteğinin altında önce 1.2536 ve arkasından 1.2483
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.2612 seviyesinin üzerinde 1.2646 ve
arkasından 1.2686 direnci test edilebilir.
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DAX30
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 10.591 desteğinin altında önce 10.381 ve arkasından 10.200
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 10.743 seviyesinin üzerinde 10.826 ve
arkasından 11.004 direnci test edilebilir.

USOİL
Teknik olarak baktığımızda 26.53 desteğinin altında önce 25.63 ve arkasından 24.86 seviyesine
kadar düşüşler görülebilir. Yukarıda ise 27.49 direncinin kırılması halinde önce 28.61 ve arkasından
29.24 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir.
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