Bültenler

Bu Akşam Gözler FED Faı̇z Kararında Olacak

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 114.653, vefat eden kişi sayısının 2.992 olduğunu açıkladı. 1 Mayıs’ın
tatil olması nedeniyle Türkiye’de haftasonu uygulanan sokağa çıkma yasağı 3 güne uzatıldı.
Koronavirüs kapsamı çerçevesinde THY’den gelen açıklamalarda ise 28 Mayıs tarihine kadar iç ve
dış hat seferlerinin yapılmayacağı ifade edildi. Uluslararası kredi ve derecelendirme kuruluşu
Moody’s Türk ekonomisinin 2020 yılında % 5,0 daralacağını tahmin eden Moody’s, 2021 yılında ise
% 3,5 büyüme yaşanacağını öngördü.
Bugün Nisan ayına ait gelecek Türkiye ekonomi güven endeksinin ciddi bir şekilde düşmesini
bekliyoruz. Geçen ay 91.80 olarak açıklanmıştı. Bugün ayrıca TSİ ile saat 14:00’te Moody’s
koronavirüs sonrası Türkiye ekonomisinde yaşananların değerlendireceği bir webinar yapmayı
planlamakta.
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ABD: Dün ABD’de açıklanan tüketici güven endeksi beklentilerin altında 86.9 puana gerilerken
1973’ten beri en sert düşüşü kaydetti. Richmond imalat endeksinin de beklentilerin altında – 53
puana gerilediğini izledik. Aralık 2008’den beri en kötü veri olarak kayıtlara girdi. Kötü gelen veriler
dolar endeksinin aşağı yönlü baskısının artmasına sebep oldu. New York Times’in haberine göre
Oxford Üniversitesi ve ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü Rocky Mountain Laboratuvarı tarafından
geliştirilmekte olan KOVID-19 aşısının ilk denemeleri 6 maymunda yapıldı ve 28 günlük süreç
sonunda maymunların sağlıklı olduğu tespit edildi. Aşının 1100 insanda denenmesini hedeﬂeyen
testlerin başladığı da bildirildi. Uluslararası kredi ve derecelendirme kuruluşu Moody’s ABD
ekonomisinin 2020 yılında % 5,7 daralacağını ve 2021’de % 4,5 büyüyeceğini tahmin etti.
Bugün gözler akşam açıklanacak olan Fed faiz kararında olacak. Faizlerin % 0.25’te sabit
bırakılmasını bekliyoruz. Ancak özellikle Başkan Powell’ın büyüme, istihdam ve enﬂasyona
yapacağı vurgular ile koronavirüs salgınının ABD’ye olan etkisine yönelik yapacağı konuşma
piyasada volatiliteyi oldukça artırabilir. Bunun yanında gün içerisinde ABD’den 2020 yılının ilk
çeyreğine ilişkin gelecek büyümenin % 4.0 daralması bekleniyor. Büyüme tarafındaki endişeleri
görmemiz açısından önemle takip edeceğiz.
EURO BÖLGESİ: Dün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakindi. Moody’s dünkü raporunda Euro
Bölgesi’nde yer verdi ve büyümenin bu yıl % 6,5 daralacağı, 2021’de ise % 4,7 büyüyeceği tahmin
edildi. Fitch Ratings, İtalya’nın kredi notunun “BBB” seviyesinden “BBB-” seviyesine
düşürüldüğünü bildirdi. Yapılan açıklamada İtalya’nın kredi notundaki düşüşün salgınının ülke
ekonomisi ve mali durumu üzerindeki etkiyi yansıttığı belirtildi. Fransa’da mecliste yapılan
oylamada, hükümetin koronavirüse karşı aldığı tedbirlerin kademeli olarak gevşetilmesine yönelik
açıkladığı plan 100 “hayır” oyuna karşı 368 “evet” ile kabul edildi. 103 milletvekili de çekimser oy
kullandı. Buna göre, ülkede serbest dolaşımın sınırlandırılması kuralı, 11 Mayıs’ta kaldırılacak
ancak günlük vaka sayısının öngörülemeyen şekilde artması halinde bu kural tekrar uygulanacak.
Bugün Euro Bölgeesi’nde veri akışı sakin olacak. Dolar endeksinin zayıﬂamasıyla dün 1.0885’lere
yükselen Eur/Usd paritesinde 1.0885’in altında kaldığımız sürece satış baskısı devam edecektir.
Olası 1.0885’in kırılması halinde ise paritede sert yükseliş görülebilir.
İNGİLTERE: Dün İngiltere’de açıklanan CBI gerçekleşmiş satışlar verisi beklentilerin altında – 55
puana geri çekilirken 2008 Aralık ayından bu yana en düşük değer olarak kaydedildi. Bugün
İngiltere’de veri akışı sakin. Gbp/Usd paritesinde 1.2515 önemli bir direnç bölgesi konumunda.
1.2515 seviyesinin aşılması halinde alımlar ön plana çıkacakken bu seviyenin altında satış baskısı
devam edecektir.
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PETROL: Dün akşam ABD’de Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından özel sektöre ait açıklanan
haftalık ham petrol stokları 10 milyon varil artış gösterdi. Petrol ﬁyatlarındaki satış baskısı devam
ediyor. usya Enerji Bakanı bu sabah yaptığı açıklamalarda üretim kısma planları konusunda ABD
ile temas halinde olduklarını petrol piyasasındaki oynaklığın Mayıs ayında da devam edeceği,
Rusya’da küçük petrol şirketlerinin de payları oranında üretimi kısacağını, ﬁyat ve talepte düşüş
nedeniyle OPEC+ üyesi olmayan üreticiler de Mayıs’ta üretimlerini 10 milyon varil/gün kısmak
zorunda kalacağını belirtti.
Bugün ABD’de Enerji Bilgi İdaresi tarafından açıklanacak haftalık ham petrol stoklarının 11.2
milyon varil artması bekleniyor. Veriler sonrası petrol ﬁyatlarında volatilite artabilir. Stoklarda
artışın beklenenden fazla olması petrol ﬁyatlarında düşüşünde vam etmesine sebep olabilecekken
stoklardaki artış beklentilerin altında kalırsa ﬁyatlarda yükseliş görülebilir.
USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 6.9930 seviyesinin kırılması halinde önce 7.0183 ve
arkasından 7.0600 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 6.9880 seviyesinin kırılması
halinde önce 6.9545 ve arkasından 6.9270 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.

EUR/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.0817’nin kırılması halinde önce 1.0788 ve arkasından 1.0760
seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.0857 seviyesinin kırılması halinde önce 1.0885
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ve arkasından 1.0992 direnci test edilebilir.

ALTIN
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1712 direncinin kırılması halinde önce 1721 ve arkasından
1738 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. Aşağıda ise 1703 desteğinin altında önce 1691 ve
arkasından 1676 seviyesine kadar gerileme görülebilir.

GBP/USD
muratakel.com © Tüm Hakları Saklıdır.

Bültenler

Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.2408 desteğinin altında önce 1.2371 ve arkasından 1.2304
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.2482 seviyesinin üzerinde 1.2515 ve
arkasından 1.2574 direnci test edilebilir.

DAX30
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 10.807 desteğinin altında önce 10.721 ve arkasından 10.630
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 10.900 seviyesinin üzerinde 11.060 ve
arkasından 11.316 direnci test edilebilir.
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CRUDE OİL
Teknik olarak baktığımızda 15.17 desteğinin altında önce 14.23 ve arkasından 13.00 seviyesine
kadar düşüşler görülebilir. Yukarıda ise 16.38 direncinin kırılması halinde önce 17.61 ve arkasından
19.45 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir.
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