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DOLAR ENDEKSİNİN DEĞER KAYBETMESİYLE PARİTELERDE YÜKSELİŞ HIZLANDI

TÜRKİYE: Dün yurtiçinde Mayıs ayına ait açıklanan tüketici güveni 61.70 ile ekonomik
toparlanmaya ilişkin umutları biraz artırdı. Dün küresel borsalara paralel BİST100 yükselirken Türk
Lirası’nın değer kaybettiğini ve kurlarında alımlarına devam ettiği görüldü. Cumhurbaşkanı
Erdoğan koronavirüs önlemleri çerçevesinde aldıkları yeni kararları açıkladı. Şehirlerarası seyahat
sınırlaması 1 Haziran’dan itibaren tamamıyla kaldırılırken 20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma
uygulamasını da 18 yaşa indirdikleri belirtildi. 1 Haziran restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay
bahçeleri, kaplıcalar saat 22.00’ye kadar hizmet vermeye başlayacağını ancak eğlence mekanları
ile nargile satışı yapan yerlerin bu kapsamın dışında olduğu söylendi. Plajlar, milli parklar, bahçeler
1 Haziran’da faaliyete geçebilecek. Müze ve ören yerlerin de 1 Haziran’da açılacağı ifade edildi.
Bugün yurtiçinde 2020 yılının ilk çeyreğine ilişkin büyüme verisinin % 5.4 açıklanması beklenirken
bunun yanında Nisan ayına ait ticaret dengesi ve TCMB Finansal Kararlılık Raporu takip edilecek.
Özellikle büyüme verisinin ardından Türk Lirası cinsi varlıklarda volatilite artabilir.
ABD: Dün ABD’de 2020 yılının ilk çeyreğine illişkin açıklanan büyüme verisi beklentilerin altında %
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5.0 daralırken tüketim yoluyla büyüme destekleyen dayanıklı mal siparişleri % 17.2 azalış gösterdi.
Ancak beklentiler verinin % 19.0 azalacağı yönündeydi. Benzer bir şekilde beklentilerin üzerinde
gerçekleşen çekirdek dayanıklı mal siparişleri ise % 7.4 olarak açıklandı. Bu hafta işsizlik
başvurularının ise beklentilerimn üzerinde artarak 2123K’ya yükseldiğini izledik. Gelen verilerin
ardından dolar endeksinde sert satışlar görüldü. Dün önemli seviyeleri kıran dolar endeksinde
satışların bugünde devam etmesi olası. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformlarının
paylaşımlardan hukuki olarak sorumlu tutulmasını öngören bir kararname imzaladı. Sosyal medya
platformlarının artık kullanıcılarına uyguladığı sansürden ve platformlarda yapılan paylaşımlardan
sorumlu olması gerektiğinin altını çizdi. Fed üyelerinden Kaplan, ABD ekonomisi büyük olasılıkla
dibi gördüğünü, ancak sağlıklı bir toparlanmanın, insanların rahat şekilde seyahat etmeye, dışarıda
yemek yemeye veya diğer kriz öncesi aktivitelere dönmelerini sağlayacak şekilde testlerin
artırılmasına bağlı olduğuna söyledi. ABD’nin, Hong Kong üzerindeki kontrolu arttırma çabaları
kapsamında onayladığı ulusal güvenlik yasası nedeniyle Çin’e yönelik yeni yaptırımlara
hazırlandığı belirtildi.
Bugün ABD’de kişisel gelir ve kişisel gider rakamları açıklanacak. Son dönemde koronavirüsünde
etkisiyle harcama ve gelirlerdeki düşüşün devam edip etmemesinin yanında tasarruf eğiliminde
bulunan ABD’li vatandaşların bu eğilimi sonlandırıp sonlandırmayacakları büyüme ve enﬂasyon
noktası açısından önemli olacaktır. Kişisel gelirlerin % 7.0 azalması beklenirken kişisel
harcamalarında % 12.6 azalması öngörülmekte. Bunun yanında Chicago PMI, mal ticaret dengesi,
Michigan enﬂasyon beklentisi ve Michigan tüketici güveni verilerini izleyeceğiz. ABD Merkez
Bankası(Fed) Başkanı Jerome Powell, bugün TSİ 18.00’de Fed eski Başkan Yardımcısı Alan Blinder
ile bir webcast gerçekleştirecek.
EURO BÖLGESİ: Dün Euro Bölgesi’nde bölge ekonomilerinden Almanya’da TÜFE beklentilerin
altında % 0.1 azalırken ve İspanya’da TÜFE beklentiler dahilinde % 1.0 azaldı. VDA Başkanı
Hildegard Mueller, Alman siyasetçiler ile otomotiv sektörü temsilcileri arasında koronavirüs
salgınının vurduğu sektörün desteklenmesi için Salı günü yapılması planlanan toplantının
ertelendiğini söylenmesi akşam üstüne doğru Dax’a satış getirdi. Fransız hükümeti, 2 Haziran’dan
itibaren ülkede tüm ekonomik faaliyetlerin başlamasının yolunu açtı. Hayatın normale dönmesi ve
tatil sezonuna hazırlık yapılabilmesi için park ve bahçeler, alışveriş merkezleri, plajlar, liseler, kafe,
bar ve lokantalar açılacak. Ülke içinde seyahat yasağı kaldırılacak. Dış sınırlar ise 15 Haziran’a
kadar kapalı kalmaya devam edecek. Ayrıca Euro Bölgesi üyelerinin koronavirüsten etkilenen
ülkeler için totalde 2.4 trilyon eruoluk bir paketi gündeme alması euroya değer kazandırdi. Parite
1.0990 seviyesini kırarak yükseliş başlattı.
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Bugün Euro Bölgesi’nde TÜFE’nin aylık bazda % 0.1 gelmesi beklenirken çekirdek TÜFE’nin ise %
0.8 açıklanması öngörülmekte. Fransa’dan gelecek TÜFE % 0.1 beklenirken İtalya’dan gelecek
TÜFE’nin % 0.1 azalması tahmin edilmekte. Gelecek veriler sonrası euro çaprazlarında volatilite
artabilir.
İNGİLTERE: Dün İngiltere’de iş dünyasının ekonomiye güveni Mayıs ayında Aralık 2008’den bu
yana görülen en düşük seviyeye indi. Mayıs ayında iş dünyası güven endeksi -33’e geriledi.
İngiltere Merkez Bankası üyelerinden Saunder yaptığı açıklamalarda kurları dikkatle izliyoruz,
ancak bir kur hedeﬁmiz yok, kur politika kararlarında bakılan faktörlerden biri derken ekonomide
risklerin aşağı yönlü olduğunu ve karantina tedbirlerinin gevşetilmesi ile ekonomide biraz
toparlanma yaşanmasının büyük olasılık olduğunu söyledi. Ayrıca Saunder, Haziran toplantısına
kadar gelecek verilerin daha fazla teşvik ihtiyacını inkar edecek bir sonuç ortaya koymalarının olası
olmadığını vurguladı. Dün sterlin bu açıklamaların ardından baskı altında olsa da doların küresel
bazda değer kaybetmesi ise Gbp/Usd paritesinin tekrar yükseldiğini izledik.
Bugün İngiltere’de veri akışı sakin.
PETROL: Dün ABD’de Enerji Bilgi İdaresi tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları
beklentilerin üzerinde 7.9 milyon varil artış gösterdi. Gelen veri petrol üzerinde pek fazla etki
yaratmazken petrol ﬁyatlarındaki yatay eğilimin devam ettiği görüldü. UKOİL’de 33.90, USOİL’de
de 31.27 destekleri önemli. Bu seviyelerin altında satışlar ön plana çıkacakken bu seviyelerin
üzerinde alıcılı yapı devam edecektir.

USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 6.8200 seviyesinin kırılması halinde önce 6.8530 ve
arkasından 6.9045 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 6.8000 seviyesinin kırılması
halinde önce 6.7800 ve arkasından 6.7675 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.
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EUR/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.1066’nın kırılması halinde önce 1.1031 ve arkasından 1.0990
seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.1110 seviyesinin kırılması halinde önce 1.1157
ve arkasından 1.1235 direnci test edilebilir.

ALTIN
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Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1722 direncinin kırılması halinde önce 1728 ve arkasından
1738 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. Aşağıda ise 1713 desteğin altında önce 1705 ve
arkasından 1693 seviyesine kadar gerileme görülebilir.

GBP/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.2310 desteğinin altında önce 1.2275 ve arkasından 1.2233
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.2359 seviyesinin üzerinde 1.2413 ve
arkasından 1.2466 direnci test edilebilir.
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DAX
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 11.705 seviyesinin kırılması halinde önce 11.837 ve
arkasından 12.081 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 11.594 seviyesinin kırılması
halinde önce 11.531 ve arkasından 11.435 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.
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USOİL
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 33.10 desteğinin altında önce 32.47 ve arkasından 31.27
seviyesine kadar düşüşler izlenebilir. Yukarıda ise 33.51 direncinin üzerinde önce 34.73 ve
arkasından 36.63 direncine doğru alımlar yaşanabilir
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