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Dolar Endeksı̇nı̇n Değer Kazancıyla
EUR/USD,GBP/USD Parı̇telerı̇nde Düşüş
Hızlanabı̇lı̇r

TÜRKİYE: Dün yurtiçinde piyasalar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle
kapalıydı. Sabah saatlerinde geri çekilmeye çalışan kurda öğleden sonra hem uluslararası kredi
derecelendirme kuruluşlarından hemde yurtiçinden gelen haberlerle yükseliş yaşandı. Fitch
Ratings dün yayınladığı “Global Ekonomik Görünüm” görünüm raporunda Türkiye’nin 2020 yılı
GSYH büyümesinin %2 daralacağını öngördü. Bununla birlikte Fitch, 2021 yılı için daha önce % 4,5
olarak öngördüğü büyüme tahminini % 4,9’a yükseltti. Fitch yaptığı açıklamalarda şimdiye kadar
atılan adımların milli gelirin %2’si seviyesinde olduğunu dile getirirken korona virüsünden bu denli
etkilenen diğer ülkelerdeki duruma baktığınızda Türkiye’nin durumunun son derece ılımlı dendi.
Merkez Bankasının, mart ayı sonundan beri 28.5 milyar lira piyasa değeri tutarında Hazine tahvili
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aldığını söyleyen Fitch, Türkiye’nin faiz indirimi yapabileceği alanın ise epeyce azaldığını söyledi.
Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamalarda korona virüs vaka sayısının 101.709’a çıktığını belirtirken,
vefat sayısının 2.491 olduğunu söyledi.
Bugün yurtiçinde Nisan ayına ait imalat güveni ve kapasite kullanım oranı açıklanacak. İmalat
güveninde ki düşüşün ne kadar sert olacağına bağlı olarak Türk Lirası’nda hareketlilik o derece
artacaktır.
ABD: Dün ABD’de büyümenin öncü göstergelerinden hizmetler PMI beklentilerin altında 27 puana
gerilerken imalat PMI ise beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen 36.9 puna geriledi. Veriler
2009’dan bu yana en düşük seviyeleri işaret etmekte. Yakından takip ettiğimiz işsizlik başvuruları
ise 4 milyon 427 bin artarak beklentilerin üzerinde ancak bir önceki haftaya göre düşüş kaydetti.
Gelen olumsuz verilere rağmen dolar endeksinde ufak ufak yükselişin devam ettiğini görüyoruz.
Başkan Donald Trump, sosyal mesafe kurallarıyla ilgili tavsiye kararlarını yaz başına kadar
uzatabileceğini açıkladı. İç Güvenlik Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Dairesi Başkanı William Bryan,
güneş ışığının Corona virüsüne karşı güçlü bir etkisi olduğunu söyledi. William Bryan, Corona virüsü
partiküllerinin ısı 25 santigrat derece ve üzerindeyken, güneş alan yüzeylerde sadece iki dakika
canlı kaldığını kaydetti. Bu açıklamalardan sonra Donald Trump, Bryan’a morötesi ışınların ve
dezenfektanların tedavi için insanlar üzerinde kullanılmasının yollarını bulmasını tavsiye etti.
Dünya Bankası, Emtia Piyasaları Görünüm Raporu’nun Nisan 2020 sayısında koronavirüs salgınının
etkisiyle petrol, doğal gaz ve kömürün oluşturduğu enerji emtia ﬁyatlarında bu yıl % 40,3, enerji
dışı emtia ﬁyatlarında ise % 5,1’lik azalma olacağını öngördü. Raporda, altının ons ﬁyatının bu yıl
geçen yıla göre % 14,9 artacağı tahmin edilmekte.
Bugün ABD’de çekirdek dayanıklı mal siparişlerinin % 6.1 azalması beklenirken dayanıklı mal
siparişlerinin %12.0 düşmesi bekleniyor. Ayrıca Michigan tüketici güveni ve Michigan enﬂasyon
beklentisi verileri izlenecek. Gelecek veriler sonrası dolar endeksinde volatiliyte artabilir.
EURO BÖLGESİ: Dün Euro Bölgesi’nde büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi 33.6
olarak gerçekleşirken 2009 Şubat ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Bu veri 2008 krizi
sonrası görülen en kötü seviyeyedi. Café, bar, restaurantların kapanmasıyla neredeyse durma
noktasına gelen hizmet sektörüne ait gelen PMI verisi ise 11.7 ile tarihin en düşük değeri
kaydedildi. Gelen verilerin beklentilerin altında kalması euro üzerinde satış baskısını sertleştirdi.
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Birliği liderlerine, blokun gayrı saﬁ
yurtiçi hasılasının (GSYH) salgının bir sonucu olarak % 15 kadar düşebileceğini ve çok az şey
yapma ve çok geç kalma riski ile karşı karşıya olduklarını söyledi.
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Bugün Euro Bölgesi’nde Almanya’dan IFO iş güven endeksinin 79.8 gerilemesi beklenirken bu
seviye tarihi düşük seviyelere işaret etmekte.
İNGİLTERE: Dün İngiltere ekonomisinin lokomotiﬁ konumunda bulunan hizmetler PMI verisi 12.3
açıklanırken imalat PMI verisi de 32.9 ile beklentilerin altında gerçekleşti. İngiltere ekonomisinin
neredeyse durdurduğu bir ortam görüyoruz. Bu nedenle sterlindeki satış baskısının arttığını
izleyeceğiz. Telegraph gazetesinin haberine göre Britanya Başbakanı Boris Johnson, Pazartesi günü
görevine dönmeyi planlıyor.
Bugün İngiltere’de perakende satışların % 4.5 azalması beklenirken gelecek veri sterlin üzerinde
baskı yaratabilir.
PETROL: Petrolde kısa vadeli alımların devam ettiğini izliyoruz. USOİL’in 17.17 seviyesinin
üzerinde kalması halinde alışlar devam edebilir. Bu seviyenin altında satış baskısı hızlanabilir.
Dünya Bankası, Emtia Piyasaları Görünüm Raporu’nun Nisan 2020 sayısında koronavirüs salgınının
etkisiyle petrol, doğal gaz ve kömürün oluşturduğu enerji emtia ﬁyatlarında bu yıl % 40,3
düşeceğini düşünmekte.
Bugün Baker Hughes’ten haftalık petrol kuyu sayıları açıklanacak. Önceki hafta 73 adet petrol kuyu
sayısının kapatılmasıyla 529 adete gerileyen petrol kuyularında ﬁyatlarda görülen düşüş
maliyetleri karşılayamadığından petrol kuyularının hızla kapandığını görüyoruz. Bu hafta
açıklanacak petrol kuyu sayıları sonrası da petrol ﬁyatlarında hareketlilik yaşanabilir.
USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 6.9960 seviyesinin kırılması halinde önce 7.0360 ve
arkasından 7.1200 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 6.9215 seviyesinin kırılması
halinde önce 6.8870 ve arkasından 6.8230 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.
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EUR/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.0700’nin kırılması halinde önce 1.0651 ve arkasından 1.0608
seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.0772 seviyesinin kırılması halinde önce 1.0817
ve arkasından 1.0846 direnci test edilebilir.

ALTIN
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1733 direncinin kırılması halinde önce 1738 ve arkasından
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1747 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. Aşağıda ise 1727 desteğinin altında önce 1720 ve
arkasından 1707 seviyesine kadar gerileme görülebilir.

GBP/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.2303 desteğinin altında önce 1.2274 ve arkasından 1.2246
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.2350 seviyesinin üzerinde 1.2385 ve
arkasından 1.2414 direnci test edilebilir.

DAX30
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Teknik olarak baktığımızda aşağıda 10.232 desteğinin altında önce 10.143 ve arkasından 9.851
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 10.431 seviyesinin üzerinde 10.500 ve
arkasından 10.591 direnci test edilebilir.

CRUDE OİL
Teknik olarak baktığımızda 17.17 desteğinin altında önce 15.58 ve arkasından 14.90 seviyesine
kadar düşüşler görülebilir. Yukarıda ise 19.44 direncinin kırılması halinde önce 21.14 ve arkasından
23.65 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir.
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