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Ons Altın’da Satış Baskısı Gı̇derek
Kuvvetlenebı̇lı̇r

TÜRKİYE: Dün yurtiçinde veri akışı sakindi. Kurlarda yatay hareketler gözlemlenirken BİST100
endeksi yükselişine devam etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüs ile ilgili yaptığı
açıklamalara vaka sayısının 112.261 olduğunu söylerken vefat sayısının ise 2.900’e ulaştığını
bildirdi. Dün açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta sonları uygulanan
sokağa çıkma yasağını bayram sonuna kadar sürdürmeyi düşündüklerini ve 1 Mayıs’tan itibaren de
31 ilde 3 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlamasına gidileceğini ifade etti. Erdoğan yeni hasta ve
ölüm sayısının günden güne azaldığını belirtirken normalleşme takviminin hazırlandığını ve yakın
zamanda duyurulacağını belirtirken ramazan bayramı ile sokağa çıkma yasaklarını bitirmeyi
düşündüklerini de dile getirdi.
Bugün yurtiçinde veri akışı sakin. Türk Lirası’nda ki değer kaybının devam ettiğini görüyoruz.
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ABD: Dün ABD’de veri akışı sakindi. Dolar endeksi gün içinde yaşadığı değer kayıplarını ABD
seansının açılmasıyla geri aldı. Beyaz Saray ekonomi danışmanlarından Kevin Hassett, ABD
ekonomisinin koronavirüs krizinin yol açtığı daralmadan V şeklinde bir toparlanma gösterebilmesi
için dördüncü bir teşvik paketine ihtiyaç olduğunu savundu. Fed, Kovid-19 salgınının ekonomik
etkilerini haﬁﬂetmek amacıyla uygulamaya koyduğu belediyelere yönelik likidite imkanının
kapsamını genişlettiğini ve 9 Nisan’da açıklanan 2,3 trilyon dolarlık kredi tesisleri kapsamında
hayata geçirildiği belirtildi.
Bugün ABD’de mal ticaret dengesi, toptan satış envanterleri, CB tüketici güveni ve Richmond
imalat endeksi açıklanacak. Verilerin koronavirüs salgını nedeniyle oldukça düşük gelmesi
beklenirken ﬁyatlamalar açısından beklentileri karşılayıp karşılamadığına bakıyor olacağız.
EURO BÖLGESİ: Dün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakin. Dolar endeksindeki geri çekikmeye
paralel Eur/Usd paritesinde alımların ön plana çıktığı görüldü. Avrupa’da koronavirüs önlemlerinin
gevşetileceğine dair gelen haber akışları pariteyi yukarı yönlü destekledi. Euro Bölgesi’nde
bugünde veri akışı sakin olacak. ABD’den gelecek veri akışı paritede belirleyici olabilir.
İNGİLTERE: Dün İngiltere’de veri akışı sakindi. Başbakan Johnson görevine dönerken dün
gerçekleştirdiği basın toplantısında koronavirüs salgınının İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana karşı
karşıya kaldığımız en büyük felaket olduğunu, salgının tepe noktasının geçildiğine dair işaretler
olduğunu ve salgında tepe noktasından yataya geçildiğini ifade ederken koronavirüs ile
mücadelenin ilk aşamasının sonuna gelmekte olduklarını ayrıca karantina, tecrit tedbirlerinin
pozitif sonuçlarını aldıklarını ancak buna rağmen salgında ikinci dalga riskinin de bilincinde
olunması gerektiğinin altını çizdi. Daha sonra açıklamalarda bulunan Başbaşkanlık Sözcüsü,
Johnson’un Kabine toplantısının perşembe günü yapılacağını, Başbakan Johnson’ın toplantıya
başkanlık edeceğini ve Başbakan‘ın muhalefet lideri ile bu hafta konuşma yapmasının planlandığını
söyledi. İngiltere’de Başbakan Johnson’un tamamen görevinin başına döndüğünü izliyoruz. Sterlin
bu gelişmelerden pozitif etkilenirken ABD seansı sonrası dolar endeksindeki toparlanma ile
paritedeki kısa vadeli yükselişin bittiğini izledik.
Bugün İngiltere’de CBI gerçekleşmiş satışlar verisi açıklanacak.
PETROL: Petrolde satış baskısı sürüyor. Dün petrol fonları arasında en akitf işlem gören The
United States Oil Fund LP’nin, elindeki tüm Haziran vadeli Batı Teksas petrolü (WTI) kontratlarını
satmasıyla petrolde sıfır seviyesinin altına inmesine neden olan ﬁyat çöküşünün
tekrarlanabileceğine yönelik korkular artmasıyla ﬁyatlarda düşüş görüldü.
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Bu akşam ABD’de Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından özel sektöre ait haftalık ham petrol stokları
açıklanacak. Son dönemde artan petrol stokları ﬁyatlamalar üzerinde aşağı yönlü baskı
oluşturmakta.
USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 6.9930 seviyesinin kırılması halinde önce 7.0183 ve
arkasından 7.0600 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 6.9790 seviyesinin kırılması
halinde önce 6.9545 ve arkasından 6.9270 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.

EUR/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.0811’in kırılması halinde önce 1.0784 ve arkasından 1.0727
seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.0835 seviyesinin kırılması halinde önce 1.0860
ve arkasından 1.0889 direnci test edilebilir.
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ALTIN
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1700 direncinin kırılması halinde önce 1705 ve arkasından
1716 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. Aşağıda ise 1692 desteğinin altında önce 1681 ve
arkasından 1671 seviyesine kadar gerileme görülebilir.

GBP/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.2400 desteğinin altında önce 1.2360 ve arkasından 1.2304
muratakel.com © Tüm Hakları Saklıdır.

Bültenler

desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.2431 seviyesinin üzerinde 1.2449 ve
arkasından 1.2480 direnci test edilebilir.

DAX
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 10.640 desteğinin altında önce 10.541 ve arkasından 10.417
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 10.724 seviyesinin üzerinde 10.800 ve
arkasından 10.915 direnci test edilebilir.

CRUDE OİL
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Teknik olarak baktığımızda 13.54 desteğinin altında önce 12.84 ve arkasından 11.80 seviyesine
kadar düşüşler görülebilir. Yukarıda ise 14.10 direncinin kırılması halinde önce 15.58 ve arkasından
16.43 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir.
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