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Gözler TCMB Faı̇z Kararında Olacak

TÜRKİYE: Dün yurtiçinde Mayıs ayına aitaçıklanacak tüketici güveni verisi Mayıs ayında sürpriz bir
şekilde toparlanarak 59.5 puana yükselerek son 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Dün TCMB ile
Katar Merkez Bankası arasındaki swap tutarı 15 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar
riyaline yükseltildi. Anlaşmayla iki ülkenin ﬁnansal istikrarına destek sağlanmasının hedeﬂendiği
belirtildi. Yapılan değişiklikle swap anlaşmasının tutarı 5 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve
Katar riyalinden 15 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltilmiştir denildi.
Swap anlaşmasının pozitif etkisiyle son zamanlarda kurda düşüş izliyorduk. Bize göre bu
anlaşmanın kur üzerindeki etkisinin bittiğini düşünüyoruz.
Bugün TCMB faiz kararını açıklayacak. TCMB’nin faizleri % 8.75’ten % 8.25’e düşürerek 50 baz
puan indirim yapması bekleniyor. Bizimde beklentimiz faizlerin 50 baz puan düşürüleceği yönünde.
Korona virüsün ekonomiyi nasıl etkilediğinin yanında büyüme ve özellikle enﬂasyona dair verilecek
mesajlar önemli olacaktır. TCMB’nin faiz indirmesi halinde reel faiz getirilerinin daha da düşmesiyle
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kurlarda yükseliş eğiliminin başlamasını bekliyoruz. Yeni bir ülkeyle swap anlaşması haberi gelene
kadar kurlarda yükseliş eğilimi artabilir.
ABD: Dün akşam ABD’de Fed, 28-29 Nisan’da düzenlenen toplantısına ilişkin yayınladığı
tutanaklarda korona virüs salgınının etkilerinin kısa vadede ekonomik faaliyet, istihdam ve
enﬂasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceği, orta vadede ise ekonomik görünüm için
kayda değer riskler oluşturacağı belirtilerek, ekonomik gerilemenin devam etmesi halinde daha
büyük bir mali desteğin gerekebileceği ortaya kondu. Korona virüse karşı alınan önlemlerin
ekonomik faaliyette keskin bir düşüşe ve iş kaybında yükselişe neden olduğu ifade edildi. Hane
halkı harcamaları ve tüketici güveni üzerinde olumsuz etki yarattığı bildirildi. Toplantıda negatif
faizlerin tartışılmadığı belirtildi. ABD seansına kadar değer kaybeden dolar endeksi ABD seansının
açılmasıyla yükseliş yaşadı.
Bugün ABD’de büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisinin 39.3’e hizmetler PMI
verisinin de 32.6’ya yükselmesi bekleniyor. Son zamanlarda yakından takip ettiğimiz haftalık
işsizlik başvurularının 2.400K açıklanması tahmin edilmekte. Bunların yanında Philadephia Fed
imalat endeksi, mevcut konut satışları, CB öncül endeks, Fed üyelerinden Williams’ın ve Fed
Başkanı Powell’ın konuşmasını izleyeceğiz. Fed Başkanı Powell’ın korona virüsün ABD ve dünya
ekonomisi üzerinde yarattığı zarar ve karmaşayı değerlendirmesi bekleniyor.
EURO BÖLGESİ: Dün Euro Bölgesi’nde Avrupa Merkez Bankası’nın yakın takip ettiği verilerden
TÜFE beklentilerin altında % 0.3 açıklanırken çekirdek TÜFE ise beklentiler dahilinde % 0.9 olarak
gerçekleşti. Enﬂasyonun bir miktar baskı altında kalmasına ragmen paritede yükselişlerin
yaşandığını izledik. Euro Bölgesi’nde de korona virus sebebiyle kısa vadede aşağı yönlü
enﬂasyonist baskı artmış görünmekte.
Bugün büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisinin 38.0, hizmetler PMI verisinin 25.0
açıklanması bekleniyor. Yine bölge ekonomilerinden gelecek verilerde ﬁyatlamalarda belirleyici
unsur olacaktır. Eur/Usd paritesinde 1.0990 seviyesi önemini koruyor. Bu seviyenin üzerinde alış
baskısının artacağı paritede bu seviyenin altında tekrar satışlar ön plana çıkabilir.
İNGİLTERE: Dün İngiltere’de TÜFE beklentilerin altında % 0.8 açıklanırken çekirdek TÜFE’nin ise
beklentiler dahilinde gerçekleştiğini gördük. Özellikle son dönemde petrol ﬁyatlarının geri
çekilmesi ve dünya ticaretinin yavaşlaması ÜFE girdi ve ÜFE çıktı enﬂasyonunun beklentilerin
altında açıklanmasına neden oldu. Gelen verilerin ardından sterlinde satışlar hızlanırken sterlinin
tüm gün satış baskısı altında kaldığı görüldü. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey,
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koronavirüs krizi ortamında, faiz oranları için alt sınırın aktif bir şekilde değerlendirilmeye devam
edildiğini ve borçlanma maliyetini sıfır seviyesinin altına düşürmenin göz ardı edilmediğini söyledi.
Bailey’in açıklamaları da sterlindeki düşüşü destekleyen konuşma oldu.
Bugün İngiltere’de imalat PMI verisi 35.1 beklenirken, ekonominin lokomotiﬁ konumunda bulunan
hizmet sektörüne ait açıklanacak PMI verisi 24.1 beklenmekte. Gelecek veriler sonrası sterlin
çaprazlarında volatilite yükselebilir. Gbp/Usd paritesinde satış baskısının devamı gelebilir.
PETROL: Dün Enerji Bilgi İdaresi tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları beklentilerin
altında 5.0 milyon varil azalış gösterdi. OPEC ve üretici ülkelerin petrol üretimlerini kısmasının
ardından petrol ﬁyatlarının dengeye oturduğunu görüyoruz. Stokların beklentilerin altında kalması
petrol ﬁyatlarındaki yükselişi desteklerken teknik açıdan petrol ﬁyatlarında kanal yapısı devam
ediyor. Petrolde kanal tepesine doğru yükselişler görülebilir.
USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 6.7650 seviyesinin kırılması halinde önce 6.7480 ve
arkasından 6.7000 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 6.7960 seviyesinin kırılması
halinde önce 6.8185 ve arkasından 6.6630 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.

EUR/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.0952’nin kırılması halinde önce 1.0919 ve arkasından 1.0867
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seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.0990 seviyesinin kırılması halinde önce 1.1021
ve arkasından 1.1049 direnci test edilebilir.

ALTIN
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1743 direncinin kırılması halinde önce 1753 ve arkasından
1765 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. Aşağıda ise 1733 desteğin altında önce 1728 ve
arkasından 1722 seviyesine kadar gerileme görülebilir.
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GBP/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.2175 desteğinin altında önce 1.2114 ve arkasından 1.2075
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.2203 seviyesinin üzerinde 1.2241 ve
arkasından 1.2287 direnci test edilebilir.

DAX
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 11.250 seviyesinin kırılması halinde önce 11.332 ve
arkasından 11.443 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 11.091 seviyesinin kırılması
halinde önce 10.930 ve arkasından 10.775 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.
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USOİL
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 33.84 desteğinin altında önce 32.96 ve arkasından 31.27
seviyesine kadar düşüşler izlenebilir. Yukarıda ise 34.42 direncinin üzerinde önce 35.16 ve
arkasından 36.63 direncine doğru alımlar yaşanabilir.
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