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Küresel Piyasalarda Dolar Endeksi Kısa
Vadede Güçlenebilir

GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Dün yurtiçinde Mart ayına ilişkin açıklanan bütçe dengesi hükümetin koronavirüs
salgınına yönelik aldığı ekonomik tedbirlerinde etkisiyle 43.7 milyar TL gerçekleşti. Bütçe
dengesinde görülen bozulmanın dün kur üzerinde baskısını hissettik. BİST100 küresel borsalara
paralel aşağı yönlü hareket etti. Sağlık Bakanı Koca korona virüs salgınına ilişkin verdiği bilgilerde
vaka sayısının 69.392’ye ölü sayısının 1518’e yükseldiğini açıkladı. Korona virüsün etkilerini
azaltmak için verilen kanun tekliﬁ kabul edildi. Teklifte birçok sektöre ilişkin önlemler yer almakta.
Bugün yurtiçinde veri akışı sakin. Kurlarda gördüğümüz güçlü yapıda kar satışlarının gelip
gelmeyeceğini izleyeceğiz.
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ABD: Dün ABD’de harcamalar yoluyla enﬂasyonu tüketim yoluyla büyümeyi etkileyecek verilerden
olan çekirdek perakende satışlar aylık bazda % 4.5 azalmasına karşın beklentilerin üzerinde
gerçekleşti. Perakende. satışlar ise beklentilerin altında % 8.7 azalış gösterdi. Ner York imalat
endeksi -.78.2 puana gerilerken tarihi düşük seviyesi olarak kaydedildi. Sanayi üretimi de % 5.4
azaldı. Gün içerisinde yükselen dolar endeksinin verilerin hemen ardından düştüğünü izledik.
Ancak önemli seviyeleri kıran endekste yükselişin devamını bekliyoruz. Başkan Donald Trump,
ellerindeki verilere göre ABD’de yeni korona virüsü vakalarının zirve noktasını görerek düşüşe
geçmeye başladığını söyledi. Trump, ülkede salgın yüzünden duran ekonomik faaliyetlerin yeniden
başlatılması konusunda Perşembe günü yeni bir açıklama yapacağını belirtti. Dün akşam açıklanan
Bej Kitap raporunda çoğu bölgede imalat sanayisinde düşüşlerin gözlendiği, gıda ile tıbbi malzeme
üreticilerinin ise güçlü bir taleple karşılaştığı ancak salgına karşı alınan önlemler ve tedarik
zincirindeki aksamalar nedeniyle üretim gecikmelerinin yaşandığı aktarıldı. Raporda enerji
sektöründe düşük petrol ﬁyatları nedeniyle yatırım ve üretimin azaldığı ifade edilirken en çok
etkilenen sektörlerin, sosyal mesafe önlemleri ve zorunlu iş yeri kapanmaları nedeniyle dinlenme
ve konaklama ile perakende sektörleri olduğunun altı çizildi. Ayrıca tüm bölgelerin ekonomik
görünümün oldukça belirsiz olduğu ve bunların çoğunun gelecek aylarda koşulların daha da
kötüleşmesini beklediği kaydedildi.
Bugün ABD’de yakından takip ettiğimiz işsizlik başvurularının 5350K gelmesi beklenirken
istihdamın ne kadar bozulacağı noktasını görmemiz açısından önemli olacaktır. Ayrıca konut
başlangıçları, yapı ruhsatları ve Philadelphia Fed imalat endeksi diğer takip edeceğimiz veriler
arasında. Dolar endeksindeki yükselişin devamını beklediğimizi tekrar hatırlatalım.
EURO BÖLGESİ: Dün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakindi. Dolar endeksine paralel paritede
volatilite yüksekti. Paritede satışların devam edeceğini düşünüyoruz. Dün Almanya’dan verilen
pozitif mesajlarda Alman hükümeti sosyal mesafe tedbirlerinin 3 Mayıs’a kadar uzatılmasını
önereceği, ilkokulları 4 Mayıs’ta açmayı önerecekleri ve 800 metrekarenin altındaki mağazaların ve
tüm otomobil bayilerinin açılmalarını önereceği belirtildi.
Bugün Euro Bölgesi’nde sanayi üretiminin % 0.1 daralması beklenirken Almanya’dan da TÜFE ve
toptan satış envanterleri açıklanacak.
İNGİLTERE: Dün İngiltere’de veri akışı sakindi. Sterlin dolar endeksine paralel hareket ederken
satış baskısının arttığı görüldü. Bugünde İngiltere’de önemli bir veri ve haber akışı bulunmuyor.
Sterlin’deki satış eğiliminin hız kazanmasını bekliyoruz.
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PETROL: Dün ABD’de Enerji Bilgi İdaresi tarafından açıklanacak haftalık ham petrol stokları
beklentilerin üzerinde 19.2 milyon varil gerçekleşirken stoklarda görülen güçlü artış petrol
ﬁyatlarını kısa vadeli aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor. Bu hafta petrol ﬁyatlarında satış
baskısı kısmi olarak devam edebilir
USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 6.9235 seviyesinin kırılması halinde önce 6.9525 ve
arkasından 7.0000 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 6.8855 seviyesinin kırılması
halinde önce 6.8555 ve arkasından 6.7900 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.

EUR/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.0856’nın kırılması halinde önce 1.0819 ve arkasından 1.0772
seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.0897 seviyesinin kırılması halinde önce 1.0939
ve arkasından 1.0990 direnci test edilebilir.
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ALTIN
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1725 direncinin kırılması halinde önce 1731 ve arkasından
1738 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. Aşağıda ise 1709 desteğinin altında önce 1701 ve
arkasından 1689 seviyesine kadar gerileme görülebilir.

GBP/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.2467 desteğinin altında önce 1.2444 ve arkasından 1.2350
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.2524 seviyesinin üzerinde 1.2574 ve
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arkasından 1.2644 direnci test edilebilir.

DAX30
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 10.172 desteğinin altında önce 10.104 ve arkasından 9.927
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 10.463 seviyesinin üzerinde 10.591 ve
arkasından 10.743 direnci test edilebilir.

USOİL
Teknik olarak baktığımızda 26.34 desteğinin altında önce 25.63 ve arkasından 24.86 seviyesine
kadar düşüşler görülebilir. Yukarıda ise 26.98 direncinin kırılması halinde önce 27.77 ve arkasından
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28.61 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir.
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