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ONS Altın’da 1738 Sevı̇yesı̇nı̇n Altında Satış
Baskısı Artabı̇lı̇r

TÜRKİYE: Cuma günü yurtiçinde Nisan ayına ait açıklanan imalat güven endeksinin 66.8 puana
gerilerken Nisan 2009’dan beri en düşük değer olarak kaydedildi. Kapasite kullanım oranının da %
61.8’e geri çekildiğini izledik. Nisan ayında güven endekslerinde de düşüşler görüldü. Nisan
ayında bir önceki aya göre; hizmet sektörü %50,1 azalarak 46.1 puana, perakende ticaret sektörü
%26,0 azalarak 75.2 puana ve inşaat sektörü de %42,2 azalarak 44.7 puana geriledi. Dünya
Bankası, koronavirüs salgını için Türkiye’ye krediyi onayladı. 24 Nisan’da onaylanan kredinin
miktarının 100 milyon dolar olduğu ifade edildi. Sağlık Bakanı Koca koronavirüs için yaptığı
açıklamalarda vaka sayısının 110.130’a vefat eden kişi sayısının 2.805’e yükseldiğini ifade etti.
Dün vaka sayısında görülen artış hızının düşmesi bir miktar pozitif olarak karşılanırken bunun
devam edip etmeyeceğini izleyeceğiz.
Bugün veri akışı sakin olacak.
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ABD: Cuma günü ABD’de harcamalar tarafında enﬂasyon ve büyümeyi ilgilendiren verilerden
çekirdek dayanıklı mal siparişleri % 0.2 daralmasına karşılık pozitif algılanırken dayanıklı mal
siparişleri ise beklentilerin oldukça altında % 14.4 azalış gösterdi. Gelen verinin enﬂasyonda aşağı
yönlü eğilim yaratabileceği endişesi dolar endeksinin küresel bazda değer kaybetmesine neden
oldu. Beyaz Saray’ın ekonomi danışmanlarından Kevin Hassett, ABD ekonomisinin işsizlik oranının
bu ay % 16 veya daha üzerine çıktığı tarihi bir şok ile karşı karşıya kalmasının büyük olasılık
olduğunu bildirdi. Geçen ay ABD’de işsizlik oranı % 4.4’e yükseliş göstermişti. Hassett, ABD’de
Mart ortasından bu yana 26,5 milyon kişi işsizlik ödeneği almkak için başvuruda bulunduğunu
açıkladı. ABD’de istihdamın bozulması doların küresel bazda değer kaybetmesini hızlandırmakta.
Bugün ABD’de veri akışı sakin.
EURO BÖLGESİ: Geçen haftanın son iş gününde Almanya’dan açıklanan IFO iş güven endeksi
beklentilerin altında 74.3 puan olarak açıklanırken bu seviye tarihi düşük seviyelere işaret
etmekte. Tüm ekonomilerde olduğu gibi Avrupa’nın lokomotiﬁ konumunda bulunan Alman
ekonomisinde de ciddi bozulmaların kaydedildiğini görüyoruz. Almanya, 800 metrenin altındaki
küçük perakendecilerin sosyal mesafe ve hijyen önlemlerine uydukları sürece yeniden açılmalarına
izin verdiği belirtilirken hala tam olarak açıp açmamakta tereddüt yaşanmakta. İtalya Başbakanı
Giuseppe Conte, koronavirüs salgını dolayısıyla ülke genelinde uygulanan sıkı karantina
tedbirlerinin 4 Mayıs’tan itibaren kademeli olarak gevşetileceğini açıkladı. Buna göre, inşaat imalat
ve toptan ticaret sektörlerinin 4 Mayıs’tan, müze, sergi ve kütüphanelerin 18 Mayıs’tan, restoran,
bar, kafe ve kuaförlerin 1 Haziran’dan itibaren açılacağını duyurdu.
Bugün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakin.
İNGİLTERE: Cuma günü İngiltere’de perakende satışlar beklentilerin altında % 5.1 azalırken
sterlin üzerindeki satış baskısı devam etti. Ancak The Telegraph gazetesi, Britanya Başbakanı Boris
Johnson’ın dün gece görevine geri döndüğünü ve koranavirüs nedeniyle uygulanan tecrit,
karantina tedbirlerinin gevşetilmesine dair planlarnın bu hafta açıklanabileceğini bildirdi.
Johnson’ın koronavirüs tedbirlerinin 7 Mayıs olarak belirlenmiş nihai tarihten önce gevşetmek
kararı alabileceğinin söylentisi bu sabah itibariyle sterlin üzerinde alış baskısı yarattığını izliyoruz.
Bugün İngiltere’de veri akışı sakin olacak.
PETROL: Cuma günü Baker Hughes’ten açıklanan haftalık petrol kuyu sayılarının 64 adet azalışla
465’e indiğini izledik. Fiyatların geri çekilmesinin ardından maliyetlerin karşılanamadığı
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gerekçesiyle petrol kuyularının bir bir kapandığını izliyoruz. Cezayir Enerji Bakanı ve Petrol İhraç
Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Başkanı Muhammed Arkab, mayıs ve haziranda petrolün varil ﬁyatının
40 dolar seviyesine çıkacağı öngörüsünde bulundu. Arkab, OPEC üyesi ülkelerin üretimde
kısıtlamaya gitme kararının ﬁyatları artıracağını ifade etti. Bazı kaynaklara göre, Saudi Aramco
şirketi OPEC’in yeni kısıtlamalarının devreye gireceği 1 Mayıs olarak belirtilen son tarihten önce bu
hafta başlarında üretimi azaltmaya başladığını ve günlük üretimi 12 milyon varilden 8.5 milyon
varile indirdiğini ifade etti.
USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 6.9930 seviyesinin kırılması halinde önce 7.0360 ve
arkasından 7.0990 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 6.9500 seviyesinin kırılması
halinde önce 6.9275 ve arkasından 6.8870 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.

EUR/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.0817’nin kırılması halinde önce 1.0784 ve arkasından 1.0727
seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.0853 seviyesinin kırılması halinde önce 1.0887
ve arkasından 1.0986 direnci test edilebilir.
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ALTIN
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1724 direncinin kırılması halinde önce 1729 ve arkasından
1738 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. Aşağıda ise 1719 desteğinin altında önce 1710 ve
arkasından 1703 seviyesine kadar gerileme görülebilir.

GBP/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.2408 desteğinin altında önce 1.2377 ve arkasından 1.2304
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desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.2473 seviyesinin üzerinde 1.2514 ve
arkasından 1.2573 direnci test edilebilir.

DAX30
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 10.488 desteğinin altında önce 10.330 ve arkasından 10.170
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 10.630 seviyesinin üzerinde 10.701 ve
arkasından 10.793 direnci test edilebilir.

CRUDE OİL
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Teknik olarak baktığımızda 16.45 desteğinin altında önce 15.86 ve arkasından 15.01 seviyesine
kadar düşüşler görülebilir. Yukarıda ise 17.75 direncinin kırılması halinde önce 19.44 ve arkasından
21.14 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir.
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