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USD/TRY 6.8200’NİN ÜZERİNE ATABİLİRSE ALIMLARINI SERTLEŞTİREBİLİR

GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Dün yurtiçinde veri akışı sakindi. Kurlarda tepki alımı gerçekleşirken bu alımın güçlü bir
şekilde bu sabahta geldiğini izliyoruz. Hazine Bakanı Albayrak dün yaptığı konuşmasında bu krize
rağmen, % 5-10 küçülme değil, inşallah pozitif bir büyüme ile bu yılı kapatacağımızı düşünüyoruz
dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bundan soraki sürece yönelik sosyal destek ve
ihtiyaç, ﬁnansman ve kredi, konut ile turizm ve seyahat sektörlerini destekleyen paketlere ilişkin
çalıştıklarını açıkladı.
Bugün yurtiçinde Mayıs ayına ait tüketici güveni gerçekleşecek. Geçen ay 51.30 açıklanan verinin
bu ay kısmi toplanma yaşanmasıyla bir miktar yükselebileceğini tahmin ediyoruz. Kurlarda tepki
alımının devamı gelebilir.
ABD: Dün ABD’de açıklanan Richmond imalat endeksi – 27 ile beklentilerden pozitif gerçekleşti.
Akşam saatlerinde açıklanan Bej Kitap raporunda ise Fed, salgın nedeniyle kapanan işletmelerin
yeniden açılmasıyla genel ekonomik faaliyetin toparlanacağına dair umut olmasına rağmen
görünümün son derece belirsiz ve toparlanma hızına ilişkin kötümserliğin etkili olduğunu bildirdi.
Özellikle tüketici harcamalarının daha da düştüğü belirtilen raporda, ekonomik faaliyetteki düşüşün
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seyahat ve turizmdeki azalmayla özellikle dinlenme ve konaklama sektöründe ağır bir şekilde
hissedildiği söylendi. İmalat sektöründe keskin düşüşler yaşandığına dikkat çekilen raporda,
otomotiv, havacılık ve enerji ile ilgili tesislerde üretimin zayıﬂadığı açıklandı. Ayrıca Tarımsal
koşulların da kötüleştiği, Maaş Koruma Programı kredilerine yönelik güçlü bir talep olduğu
vurgulandı. ABD Temsilciler Meclisi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Uygur Türkleri’ne yönelik
baskı politikalarından dolayı Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını
onayladı. Dünkü gelişmelerin ardından dolar endeksindeki düşüşün devam ettiğini söyleyebiliriz.
Bugün ABD’de 2020 yılının ilk çeyreğine illişkin açıklanacak büyüme verisinin % 4.8 daralması
bekleniyor. Çekirdek dayanıklı mal siparişlerimnin % 14.8 azalması beklenirken dayanıklı mal
siparişlerinin de % 19 azalması öngörülmekte. Ayrıca haftalık işsizlik başvurularının da 2100K’ya
gerilemesi tahmin edilmekte. Beklemedeki konut satışlarının % – 15.0 açıklanması beklenmekte.
Özellikle büyüme kanadında gelecek veriler sonrasıo dolar endeksinde volatilite artabilir.
EURO BÖLGESİ: Dün AB Komisyonu’ndan yapılan açıklamalarda Avrupa’nın koronavirüs krizi
sonrası ekonomik toparlanması için 750 milyar euro büyüklüğünde bir fon harekete geçirilmesini
istiyor. İstenilen 750 milyar euronun 500 milyar euroluk bölümü geri ödemesiz, 250 milyar euroluk
bölümü kredi olacağı belirtildi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde,ise yaptığı
konuşmada Euro Bölgesi ekonomisinin bu yıl % 8 ile % 12 arasında bir daralma göstermesinin
büyük olasılık olduğunu söylerken koronavirüs salgınından toparlanmakta zorlanan Euro Bölgesi
için ECB’nin daha önce ortaya koymuş olduğu ılımlı senaryonun artık geçerli olmadığını belirtti.
Eur/Usd paritesi 1.0990 direncini kırarken bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarırsa alımlarını
hızlandırabilir.
Bugün Euro Bölgesi’nde Almanya ve İspanya’dan TÜFE verileri açıklanacak.
İNGİLTERE: Dün İngiltere’de veri akışı sakindi. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey,
Guardian’a verdiği röportajda İngiltere ekonomisinin koronavirüs salgınının etkisinden Banka’nın
bu ayın başlarında yayınladığı ana senaryoda öngörülenden daha uzun sürede toparlanması riski
gördüğünü söyledi. Bailey, “Yetkililer sosyal mesafe tedbirlerinin gevşetseler de hanehalklarının ve
işletmelerin ihtiyatlı olmaya devam etmeleri nedeniyle ekonomik aktivitede toparlanmanın sınırlı
bir hızla olması mümkün” diye konuştu. BoE bu ayın başında yayınladığı senaryoda ekonominin
Mart-Haziran döneminde % 25 daralacağını ve bu yıl son 300 yılın en büyük düşüşünü
yaşayacağını, ancak gelecek yıl büyük oranda toparlanacağın öngörmüştü. Bailey, BoE’nin ihtiyaç
olması halinde ekonomiye daha fazla destek sağlamaya hazır olduğunu da tekrarladı. Dün yapılan
açıklamaların ardından değer kaybeden Gbp/Usd paritesinde bu sabah toparlanma yaşanıyor.
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Bugün İngiltere’de veri akışı sakin.
PETROL: Dün akşam ABD’de Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından özel sektöre ait açıklanan
haftalık ham petrol stokları 8.7 milyon varil artış gösterdi. Stokların tekrar sert bir şekilde
yükselmesi petrol ﬁyatlarının düşmesini sağladı.
Bugün ABD’de Enerji Bilgi İdaresi tarafından açıklanacak haftalık ham petrol stoklarının 2.5 milyon
varil azalması bekleniyor. Stoklarda artış yaşanması halinde petrol ﬁyatlarındaki geri çekilme
devam edebilir. Ancak stoklardaki azalışın devam etmesi halinde petrol ﬁyatlarında tekrar yükseliş
kaydedilebilir.

USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 6.7810 seviyesinin kırılması halinde önce 6.8170 ve
arkasından 6.8890 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 6.7480 seviyesinin kırılması
halinde önce 6.6990 ve arkasından 6.6615 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.

EUR/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.0990’nın kırılması halinde önce 1.0956 ve arkasından 1.0933
seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.1031 seviyesinin kırılması halinde önce 1.1056
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ve arkasından 1.1090 direnci test edilebilir.

ALTIN
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1722 direncinin kırılması halinde önce 1728 ve arkasından
1738 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. Aşağıda ise 1714 desteğin altında önce 1704 ve
arkasından 1693 seviyesine kadar gerileme görülebilir.

GBP/USD
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Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.2248 desteğinin altında önce 1.2204 ve arkasından 1.2163
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.2296 seviyesinin üzerinde 1.2353 ve
arkasından 1.2393 direnci test edilebilir.

DAX
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 11.833 seviyesinin kırılması halinde önce 11.939 ve
arkasından 12.081 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 11.713 seviyesinin kırılması
halinde önce 11.590 ve arkasından 11.531 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.

muratakel.com © Tüm Hakları Saklıdır.

Bültenler

USOİL
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 31.27 desteğinin altında önce 30.38 ve arkasından 29.60
seviyesine kadar düşüşler izlenebilir. Yukarıda ise 32.76 direncinin üzerinde önce 33.47 ve
arkasından 34.72 direncine doğru alımlar yaşanabilir
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