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Trump’ın Açıklaması Sonrası Borsalar
Yükselirken Altın Fiyatları Düştü

GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Dün yurtiçinde BIST100 endeksi yatay hareket ederken kurlarda yükselişin devam ettiği
görüldü. Bugün BIST100 küresel borsalara paralel yükselişine devam edebilir. Kurlar ise Trump’ın
kademeli işletmeleri açma ﬁkri ile bu sabah geriliyor. Dün akşam açıklamalarda bulunan Sağlık
Bakanı Koca vaka sayısının 74.193 can kaybının 1643’e yükseldiğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı
Basın Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı açıklamalarda korona virüs ile alınan tedbirlerin devam
edeceğini ancak ekonomik sistemin tamamen kapatılmasının Türkiye için mümkün olmadığını ifade
etti.
Bugün yurtiçinde veri akışı sakin. Kurlardaki geri çekilmenin devam edip etmeyeceğini izleyeceğiz.
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ABD: Dün ABD’de yakından takip ettiğimiz işsizlik başvuruları beklentilerin altında 5 milyon 245
bin kişi .olarak açıklanırken yapı ruhsatları beklentilerin üzerinde 1.35 milyon adet konut
başlangıçları 1.22 milyon adetle beklentilerin altında kaldı. Philadelphia Fed imalat endeksi de
beklentilerin altında – 56.6 puana geriledi. Ancak gelen olumsuz verilere rağmen dolar endeksinde
gün içinde alımlar yaşanırken gece bu alımların geri çekildiğini izledik. Uluslararası kredi
dereceendirme kuruluşu S&P yeni tip koronavirüs salgınının etkisiyle, ABD ekonomisinin bu yıl %
5,3 daralacağını öngördü. Önceki beklenti ise % 1.3’tü. ABD Başkanı Donald Trump, alınan
koronavirüs önlemlerinin 3 aşamalı şekilde gevşetileceğini ancak kararın eyalet valilerinde
olduğunu duyurdu. Trump, “Virüsün ilerleyişinde eğri düzlendi. Tepe noktasını arkamızda bıraktık.
Daha önce tahmin ettiğimiz 100 bin ölüm tahmin sayısından daha az sayıda ölümler yaşanabilir ”
diye konuştu. Trump yaptığı açıklamalarda İlk aşamada, mevcut tedbirlerin birçoğu devam
ederken, spor salonları, ibadethaneler, restoranlar, sinema salonları gibi bazı mekanların sosyal
mesafenin korunması şartı ile açılmasına izin verileceğini Barların ise bu aşamada kapalı kalacağını
ikinci aşamada, virüs vakalarında artış görülmeyen eyaletler zaruri olmayan seyahatlere izin
verebilecek ve yine sosyal mesafenin korunması şartı ile ilk aşamadaki mekanların yanı sıra okul
ve barların da açılabileceğini söylerken ilk iki aşamada herhangi bir sorun yaşamayan eyaletlerin
ise 3. aşamaya geçebileceğini belirtti. Bu aşamada yine sosyal mesafe gözetilirken, restoran ve
barların müşteri kapasitesi artırılabilecek ve bakımevlerine ziyaretçi kabulü yapılabileceği
vurgulandı.
Bugün ABD’de veri akışı sakin. Dolar endeksindeki yükselişin devamını bekliyoruz. Aşı ve ilaç
çalışmalarına ilişkin değişik ülkelerden gelen mesajlar altın ﬁyatlarının sert düşmesine neden
olmakta.
EURO BÖLGESİ: Dün Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi beklentiler dahilinde % 0.1 daraldı. Avrupa
Merkez Bankası Başkanı Legarde yaptığı açıklamalarda gelen anket sonuçlarının Euro Bölgesi’nde
benzeri görülmemiş büyüklükte üretim düşüşünü göstermeye başladığını ve buna bağlı olarak
istihdam piyasasının hızla kötüleştiğini gösteriyor derken ECB’nin son politika adımlarının fonlar
için şartların iyileşmesine yardım ettiğini merkez bankalarının ABD Doları likiditesini sağlamak için
koordineli adımlar attığını vurguladı. Bizde üstümüze düşeni yaparak Avrupa Merkez Bankası
olarak euro likiditesi sağlamak için swap hatları oluşturduk dedi. Önümüzdeki döneme bakıldığında
kısa vadede manşet enﬂasyonun düşmesinin beklendiğini belirten Lagarde, orta vadede
koronavirüs krizinin enﬂasyona etkisinin yüksek belirsizlik yarattığını ifade etti. Uygulamaya
koydukları uzun vadeli reﬁnansman operasyonlarının ﬁnansal sistemde yeterli likidite bulunmasını
sağladığını anlatan Lagarde ve bunun cari yüksek belirsizlik ortamında bankaları destekleyeceğini
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savundu.
Bugün Euro Bölgesi’nde enﬂasyon verileri açıklanacak. TÜFE’nin % 0.7 gelmesi beklenirken
çekirdek TÜFE’nin % 1.0 açıklanması bekleniyor.
İNGİLTERE: Dün İngiltere’de veri akışı sakindi. İngiltere Merkez Bankası üyelerinden Tenreyro
yaptığı açıklamalarda sterlinin değer kaybettiğini ve mali politikada gevşemenin enﬂasyon
üzerinde baskı yarattığını enﬂasyon hedeﬁnin aşılması halinde, para kurulunun enﬂasyon hedeﬁne
dönmek için hızla değerlendirme ihtiyacı duyacağının altını çizdi. Tüm dünyada olduğu gibi
işşizlikteki artıştan kaçınılmayacağını ve reel ücret büyümesinin bu bağlamda aşağıya
çekilebileceği uyarısında bulundu. Covid 19 şokunıun, muhtemelen değişik tüm sektörlerde yüksek
olacağını vurgulayan Tenreyro enﬂasyon belirsizliği nedeniyle gelecekte para politikasının
gevşeyeceğini ya da sıkılaşacağını söyleyemeceğini ancak son parasal genişleme nedeniyle
BoE’nin enﬂasyon hedeﬁni aşma riski olmadığını ifade etti.
Bugün İngiltere’de veri akışı sakin. GBP/USD paritesindeki düşüşün devam etmesini bekliyoruz.
PETROL: Petrol stokları sonrası aşağı yönlü baskının arttığı petrol ﬁyatlarında hem korona virüse
ilişkin ilaçın bulunması çabalarında pozitif gelişmelerin yaşanması hem de dün akşam Trump’ın
alınan koronavirüs önlemlerinin 3 aşamalı şekilde gevşetileceğini açıklamasıyla petrole olan talebin
artacağı beklentileri petrol ﬁyatlarının yükselmesini sağladı. USOİL’de 27.49 seviyesi geçilene
kadar petrol ﬁyatlarında aşağı yönlü baskı devam edecektir. Bu seviyenin kırılmasıyla birlikte
petrol ﬁyatlarında yükseliş görülebilir.
USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 6.9560 seviyesinin kırılması halinde önce 6.9760 ve
arkasından 7.0000 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 6.9030 seviyesinin kırılması
halinde önce 6.8860 ve arkasından 6.8555 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.
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EUR/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.0819’un kırılması halinde önce 1.0772 ve arkasından 1.0700
seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.0858 seviyesinin kırılması halinde önce 1.0880
ve arkasından 1.0924 direnci test edilebilir.

ALTIN
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1707 direncinin kırılması halinde önce 1712 ve arkasından
1719 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. Aşağıda ise 1685 desteğinin altında önce 1674 ve
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arkasından 1652 seviyesine kadar gerileme görülebilir.

GBP/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.2444 desteğinin altında önce 1.2408 ve arkasından 1.2350
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.2498 seviyesinin üzerinde 1.2525 ve
arkasından 1.2574 direnci test edilebilir.

DAX30
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 10.591 desteğinin altında önce 10.506 ve arkasından 10.430
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 10.682 seviyesinin üzerinde 10.794 ve
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arkasından 10.869 direnci test edilebilir.

USOİL
Teknik olarak baktığımızda 25.63 desteğinin altında önce 24.85 ve arkasından 24.08 seviyesine
kadar düşüşler görülebilir. Yukarıda ise 26.88 direncinin kırılması halinde önce 27.49 ve arkasından
28.13 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir.
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