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ALTIN’da Gerı̇ Çekı̇lmelerı̇n Devamını
Beklı̇yoruz

TÜRKİYE: Dün yurtiçinde TCMB Başkanı Murat Uysal enﬂasyon raporunu açıkladı. Yılın ikinci
enﬂasyon raporunda enﬂasyonun yıl sonunda % 7,4 , 2021 yıl sonunda % 5,4’e gerileyeceğini
söyledi. Bir önceki raporda 2020 enﬂasyon tahmini % 8.2 iken 2021 yılı tahmini % 5.4 idi. TCMB
Başkanı Murat Uysal 2020 yılı gıda enﬂasyonun % 9.5 olacağını öngördüklerini enﬂasyonda tahmin
belirsizliğinin arttığını dile getirdi. Başkan, salgının hızla yayılmasının küresel iktisadi faaliyetin sert
biçimde daralmasına neden olduğunu, sosyal yaptırım tedbirlerinin yani kafe, bar, restaurant gibi
işletmelerin kapanmasının hizmetler sektörünün zayıﬂamasına neden olduğunu imalat sanayinin
de bu yavaşlamaya eşlik etmesinin muhtemel göründüğünü söyledi. Salgının küresel ﬁnansal
krizden daha derin ekonomik etkileri olduğunu ifade eden Uysal, verilerin 2. çeyrekte büyüme
tarafında belirgin bir düşüşe işaret ettiğini belirtti. Swap görüşmelerine ilişkin gelen sorulara
mevcutların dışında daha fazla Merkez Bankasıyla görüşmelerin devam ettiğini dile getirirken
muratakel.com © Tüm Hakları Saklıdır.

Bültenler

“Somut neticeler ortaya çıktıkça paylaşacağız” yorumunu yaptı. Örtülü bir şekilde kurun 7.00 TL
seviyelerinde sabit tutulmasına ilişkin gelen sorulara ise kur hedeﬂerinin olmadığını kurdaki değer
kaybının yurt içinden değil küresel bazda gelişmekte olan sermaye çıkışlarından kaynaklandığının
altını çizdi. bu süreçte reel sektörün döviz risklerini azalttığını ve kur seviyesiyle ilgili bir savunma
mekanizmalarının olmadığını vurguladı. Başkanın açıklamaları sonrası kurda yükseliş yaşanırken
BİST100 endeksi küresel borsalara paralel düşüş kaydetti.
Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle yurtiçinde piyasalar kapalı olacak. Usd/Try’de 7.00 seviyesi
hala önemini koruyor.
ABD: Dün ABD’de açıklanan haftalık işsizlik başvuruları beklentilerin üzerinde 3 milyon 839 bin
kişi açıklanırken istihdam tarafında bozulmanın devam ettiği görüldü. Kişisel harcamalar bu ay %
7.5 azalırken kişisel gelirlerinde % 2.0 azaldığını izledik. ABD vatandaşlar hem sokağa çıkma
önlemlerinin artmasıyla hemde korona virüsün belirsiz yaratmasıyla tasarruf eğilimine girdiğni
söyleyebiliriz. Özellikle harcamalardaki sert düşüş hem büyümeyi hem de enﬂasyonu aşağıya
doğru baskılayacak unsurlardan olacaktır. Gelen veriler sonrası dolar endeksinde düşüşler yaşandı.
Chicago PMI verisi beklentilerin altında 35.4 puana gerilerken bu seviye aynı zamanda Mayıs
2009’dan beri görülen en düşük değer olarak kaydedildi. ABD Başkanı Trump, koronavirüsün Çin’in
Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığına ilişkin kanıtları gördüğünü ancak şu anda detay
paylaşamayacağını açıkladı. Koronavirüse ilişkin “insan yapımı olduğu” ve “genetiğiyle
oynandığına” dair birçok iddia gündeme gelmiş ve Amerikan istihbaratı (ABD Ulusal İstihbarat
Direktörlüğü (DNI)) bu konuda yaptığı çalışmalarda .koronavirüsün insan yapımı olmadığını
açıkladı.
Bugün ABD’de büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisinin 36.9, ISM imalat PMI
verisinin de 36.7 açıklanması bekleniyor. Koronavirüs nedeniyle işletmelerin durduğu ortamda
imalat sektöründeki gerilemnin ne boyutta olduğunu ve büyüme üzerinde ne kadar baskı
yaratabileceğini izleyeceğiz. Verilerin ardından dolar endeksinde volatilite izlenebilir.
EURO BÖLGESİ: Dün gözler Avrupa Merkez Bankası faiz kararındaydı. Avrupa Merkez Bankası
faizleri % 0.00’da sabit bırakarak herhangi bir değişikliğe gitmedi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı
Legarde yaptığı açıklamalarda Euro Bölgesi’nde GSYH’nın bu yıl % 5-12 arasında daralacağına
işaret ederken benzeri görülmemiş ekonomik daralma ile karşı karşıya olduklarını ifade etti.
Legarde, hanehalkları ve şirketleri desteklemekte kararlı olduklarının bu çerçevede adına PELTRO
dedikleri yeni uzun vadeli pandemi reﬁnansman programına karar verdiklerini söyledi. PELTRO
operasyonların 22 Mayıs’ta başlayacağını ve toplam 7 operasyon yapılacağını duyurdu. Vadesi
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dolan varlıklardan dönen ana paraları yatırıma yönlendirmeye devam edeceklerini ifade eden
Başkan Legarde, alınan bu tedbirlerin likidite şartlarını gevşeterek reel ekonomiye yumuşak kredi
geçişini sağlayacağını belirtti. İkinci çeyrekte salgının ekonomik aktiviteye etkisinin ilk çeyrekten
daha ağır olacağını dile getiren Legarde, hedeﬂerinin koronvirüsten en çok etkilenen kesimlerin
kredilere ulaşımını kolaylaştırmak olduğunun altını çizdi. İkinci çeyrek için negatif senaryonun bir
önceki çeyreğe göre % 15 daralmaya işaret ettiğini, salgnın ne kadar süreceğini, ne zaman kontrol
altına alınacağını hala bilmediklerini ve bu ortamda tahminde bulunmak çok zor olduğunu söyledi.
Bankaların reel ekonomiye daha fazla kredi vermeleri için TLTRO şartlarığını gevşettiğini ve faizini
düşürdüğünü belirtirken TLTRO faiz oranında yapılan indirim bu faizin -1’e kadar gidebileceği
anlamına geldiğini duyurdu. Karar sonrası euroda haﬁf toparlanma görülürken özellikle Avrupa’da
Dax önceliğinde borsalarda sert satışların yaşanması dikkat çekti. 2020 yılının ilk çeyreğinde
büyüme beklentilerin üzerinde % 3.8 daralırken işsizlik oranı ise beklentilerin altında % 7.4
seviyesine yükseldi. Enﬂasyon tarfında da pozitif tablo hakimdi. TÜFE % 0.4, çekirdek TÜFE % 0.9
ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
Bugün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakin. Eur/Usd paritesi 1.0885’in üzerinde kaldığı sürece alıcılı
tablosunu sürdürecektir.
İNGİLTERE: Dün İngiltere’de önemli bir veri akışı yoktu ancak hem Avrupa Merkez Bankası faiz
kararı ve Legarde’nin konuşması hemde ABD verileri çerçevesinde doların küresel bazda değerinin
düşmesiyle paritede sert yükseliş eğilimi yaşandı.
Bugün İngiltere’de büyümenin öncü göstergelerinden açıklanacak imalat PMI verisinin 32.8
gelmesi bekleniyor. Gbp/Usd’de yükseliş beklentimiz devam ediyor. Ancak verinin beklentilerin
altında kalması halinde 1.2515 desteğine doğru kar satışları izlenebilir. Böyle bir durum görülürse
düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.
PETROL: Hem ABD’nin piyasadan ham petrol toplayacağına dair gelen mesajlar hem borsalardaki
yükselişin petrol talebini artıracağına dair beklentiler hem de petrol stoklarının beklenildiği kadar
artmaması petrol ﬁyatlarında yukarı yönlü baskı oluşturdu. Önemli seviyeleri kıran petrolde
yükseliş baskısının devamı gelebilir. Ayrıca dün OPEC ve OPEC ülkesi olmayan üreticilerin günlük
yaklaşık 10 milyon varil üretim kısıntısının resmi olarak başladığını ve aralarında Norveç ve
ConocoPhillips’in bulunduğu diğer bazı üreticiler de kısıntıya gittiklerini açıkladılar.
Bugün ABD’de Baker Hughes tarafından haftalık ham ptrol kuyu sayıları açıklanacak. Son dönemde
petrol ﬁyatlarındaki düşüşlerin petrol kuyu maliyetlerini karşılamamasıyla petrol kuyularında
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kapanışların arttığını izledik. Gelecek veri sonrası petrol ﬁyatlarında volatilite artabilir.
USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 6.9930 seviyesinin kırılması halinde önce 7.0183 ve
arkasından 7.0600 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 6.9545 seviyesinin kırılması
halinde önce 6.9220 ve arkasından 6.8880 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.

EUR/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.0934’ün kırılması halinde önce 1.0885 ve arkasından 1.0858
seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.0970 seviyesinin kırılması halinde önce 1.1010
ve arkasından 1.1059 direnci test edilebilir.
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ALTIN
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1680 direncinin kırılması halinde önce 1691 ve arkasından
1706 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. Aşağıda ise 1670 desteğin altında önce 1663 ve
arkasından 1655 seviyesine kadar gerileme görülebilir.

GBP/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.2550 desteğinin altında önce 1.2515 ve arkasından 1.2447
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desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.2580 seviyesinin üzerinde 1.2642 ve
arkasından 1.2700 direnci test edilebilir.

DAX
Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı olması nedeniyle Dax kapalı olacaktır.

CRUDE OİL
Teknik olarak baktığımızda 20.43 desteğinin altında önce 19.45 ve arkasından 18.18 seviyesine
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kadar düşüşler görülebilir. Yukarıda ise 21.14 direncinin kırılması halinde önce 21.73 ve arkasından
23.65 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir.
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