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BUGÜN PİYASALARDA İMALAT PMI VERİLERİ BELİRLEYİCİ OLABİLİR
GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Cuma günü yurtiçinde 2020 yılının ilk çeyreğine ilişkin büyüme verisi beklentilerin
altında % 4.5 olarak gerçekleşti. Korona virüsün dünya genelinde etkilerinin hissettirmesi büyüme
üzerinde baskı oluştursa da büyümenin asıl 2. çeyrekte çok düşük gelmesi beklenmekte. Kurlarda
yatay eğilim devam etti. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu CI Ratings, Türkiye’nin kredi
notunu ‘BB-‘ den ‘B+’ ya indirdi. Kredi notu görünümü ise Negatif’ten ‘Durağan’a revize edildi.
Bugün Mayıs ayına ait imalat PMI verisi açıklanacak. Mayıs ayında korona virüsün etkisinin devam
ettiğini düşündüğümüzde imalat verilerinin kötü gelmesini bekleyebiliriz. Bu veriler aynı zamanda
2. çeyrekte büyüme tarafında aşağı yönlü riskleri artırabilir. 6.8400 önemli bir direnç bölgesi,
kırılması halinde yükseliş başlayabilir.

ABD: Cuma günü ABD’de açıklanan kişisel gelir verisi beklentilerin üzerinde % 10.45 artarken
kişisel giderler ise beklentilerin altında % 13.6 azalış gösterdi. Korona virüsün etkisiyle gelirlerde
yaşanan artış bar,café, restaurant, perakende gibi sektörlerin kapalı kalmasıyla harcamalara
yansımadı. Bunun dışında Chicago PMI beklentilerin altında 32.3 ile son yılların en düşük verisi
olarak kaydedilirken Michigan tüketici güveni 72.3 puana geriledi. Michigan enﬂasyon beklentisi
ise % 3.2 olarak açıklandı. Gelen veriler dolar endeksinde satış baskısına neden olurken dolar
dünya genelinde kısmi olarak değer kaybetti. Ayrıca ABD’de bir vatandaşın polisin şiddeti sonucu
hayatını kaybetmesi sonrası yaşanan olaylar durulmuş değil. 25 kentte sokağa çıkma yasağına
karar verilirken yaşanan olaylar dolara haﬁf değer kaybettirirken özellikle altın ve gümüş
ﬁyatlarının hafta başında yukarı yönlü gaplı açılmasını sağladı.
Bugün ABD’de büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi 39.8 beklenirken ISM imalat PMI
verisinin ise 43.5 puan gelmesi öngörülmekte. İmalat PMI’da bir değişiklik beklenmezken ISM
imalat PMI verisinin bir miktar toparlanması tahmin edilmekte. Gelecek veriler sonrası dolar
endeksinde volatilite artabilir.
EURO BÖLGESİ: Geçen haftanın son işlem gününde Euro Bölgesi’nde Avrupa Merkez
Bankası’nında başta faiz olmak üzere ve ekonomik politikalarında yakından takip ettiği enﬂasyon
verileri açıklandı. TÜFE’nin aylık bazda beklentiler paralelinde % 0.1 açıklanırken çekirdek TÜFE ise
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beklentilerin üzerinde % 0.9 olarak açıklandı. Almanya’da perakende satışlar % 5.3 azalırken
beklentiler azalışın daha sert olacağı şeklindeydi. Gelen verilerin ardından euronun değer
kazandığını izledik. Paritenin 1.0990 seviyesinin üzerine atması orta vadede yönünü yukarı
çevirdiğini göstermekte.
Bugün Euro Bölgesi’nde büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisinin 39.5 açıklanması
beklenirken bölge ekonomilerinden gelecek veriler parite üzerinde etkili olacaktır. Parite 1.0990
seviyesinin üzerinde kaldığı sürece alıcılı seyrini koruyacaktır.
İNGİLTERE: Cuma günü İngiltere’de veri akışı sakindi. Hem ABD’de yaşanan olayların etkisiyle
doların değer kaybetmesi hem de sterlinde görülen alımların etkisiyle Gbp/Usd paritesinde yükseliş
eğilimi hızlandı.
Bugün İngiltere’de ise büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisinin 40.7 gelmesi
bekleniyor. Hem İngiltere’den hem ABD’den gelecek imalat PMI verisi parite ﬁyatlamasında bugün
belirleyici olacak faktörler arasında.
PETROL: Petrol ﬁyatlarındaki yükseliş devam ediyor. OPEC kaynaklarının verdikleri bilgiye göre,
Rusya’nın normal şartlarda 9-10 Haziran tarihlerinde yapılması öngörülen OPEC ve diğer üretici
ülkelerin yapacağı toplantıda global üretim kısıntısı anlaşmasının 4 Haziran’a çekilmesine itirazının
olmadığını söylemesi petrol ﬁyatlarında yükselişin yaşanmasını sağlayan unsur oldu. Petrol ﬁyatları
Cuma günü yaptığı tepe seviyeleri aşması halinde daha sert yükseliş hareketi gelebilir ancak Cuma
günü yaptığı tepe seviyeleri aşamaması halinde kar satışları görülebilir.

USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 6.8140 seviyesinin kırılması halinde önce 6.8400 ve
arkasından 6.8850 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 6.8000 seviyesinin kırılması
halinde önce 6.7820 ve arkasından 6.7465 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.
EUR/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.1130’un kırılması halinde önce 1.1085 ve arkasından 1.1035
seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.1146 seviyesinin kırılması halinde önce 1.1167
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ve arkasından 1.1195 direnci test edilebilir.
ALTIN
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1744 direncinin kırılması halinde önce 1753 ve arkasından
1765 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. Aşağıda ise 1737 desteğin altında önce 1731 ve
arkasından 1727 seviyesine kadar gerileme görülebilir.
GBP/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.2353 desteğinin altında önce 1.2330 ve arkasından 1.2290
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.2422 seviyesinin üzerinde 1.2452 ve
arkasından 1.2560 direnci test edilebilir.
DAX
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 11.830 seviyesinin kırılması halinde önce 12.010 ve
arkasından 12.293 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 11.731 seviyesinin kırılması
halinde önce 11.628 ve arkasından 11.540 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.
USOİL
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 35.22 desteğinin altında önce 34.73 ve arkasından 33.34
seviyesine kadar düşüşler izlenebilir. Yukarıda ise 35.90 direncinin üzerinde önce 36.85 ve
arkasından 38.00 direncine doğru alımlar yaşanabilir
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