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YURT İÇİNDE ENFLASYON VERİSİ TAKİP EDİLECEK

GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Dün yurtiçinde veri akışı sakindi. BİST100 küresel borsalara paralel yükselişini
sürdürürken kurlarda sert satış yaşandı. Gelişmekte olan ülke kurlarının hepsinin dolar karşısında
değer kazanması dikkat çekiciydi. Gelişmekte olan ülkelere sermaye akışları görüldü.
Bugün yurtiçinde enﬂasyon verileri açıklanacak. TÜFE aylık bazda % 0.95 beklenirken yıllık bazda
TÜFE’nin %11.00’e çıkması öngörülmekte. Ancak İTO verileri Mayıs ayında enﬂasyonun aylık bazda
%2.16 artacağına işaret ediyor. Detaylı incelediğimizde geçen yılın aynı döneminde aylık bazda %
0.95’lik bir enﬂasyon söz konusu idi. Yani yıllık enﬂasyonda azalış görmemiz için aylık bazda %
0.95’in altında bir veri gelmesi gerekiyor. Alt kalemlere baktığımda özellikle gıda enﬂasyonu geçen
mayısta % 1.18 azalmıştı yani gıda kaleminden gelecek bir enﬂasyon hissedilebilir. Geçen yılın
mayıs ayında ulaşım kalemi % 2.18 artmıştı buradan biraz pozitiﬂik gelebilir enﬂasyona ama
düşürmeye yetmeyecektir. Buda USD/TRY’yi ve diğer TL çaprazlarını yükseltecek bir gelişme
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olabilir. Yine ÜFE verilerini de yakından takip edeceğiz.
ABD: Dün ABD’de veri akışı sakindi. Dolar endeksinde tepkisiz düşüşün devamını izlerken halen
satış baskısının sürdüğünü söylebiliriz. Ancak bugün dolar endeksinde yukarı yönlü tepki
eğiliminim başlamasını bekliyoruz. Beyaz Saray’ın sağlık danışmanı Dr. Anthony Fauci, koronavirüs
için geliştirilmekte olan aşıların kalıcılıkları, mukavemetleri konusunda endişelerini dile getirdi ve
aşınının uzun süreli bağışıklık sağlamaması olasılığı bulunduğuna işaret etti.
Bugün ABD’de büyümenin öncü göstergelerinden hizmetler PMI’da 37.2 ile geçen aya göre bir
miktar artış beklenirken ISM imalat PMI’ın da 44.8 açıklanması tahmin edilmekte. Gelecek veriler
sonrası dolar endeksinde volatilite artabilir.
EURO BÖLGESİ: Dün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakindi. Doların küresel bazda değer
kaybetmeye devam etmesinin ardından paritedeki yükseliş eğilimi devam etti. Almanya Ekonomi
Bakanı Peter Altmaier, Alman ekonomisinde bu yıl daralmanın önceden beklenenden daha keskin
olabileceği uyarısında bulundu. Almanya’da koalisyon ortakları dün yapılan görüşmelerde yeni
ekonomik teşvik paketinin nihai detayları üzerinde anlaşmaya varamadı.
Bugün Euro Bölgesi’nde büyümenin öncü göstergelerinden hizmetler PMI verisinin 28.7 gelmesi
beklenirken ÜFE’nin aylık bazda % 1.8 azalması tahmin edilmekte. Ayrıca koronavirüs nedeniyle
son dönemde işletmelerin kapalı olmasının işsizliği % 7.4’ten % 8.2’ye çıkarması tahmin edilmekte.
Bölge ekonomilerinden gelecek PMI verileri de paritede belirleyici olacaktır. Dolar endeksinde
beklediğimiz alımlar çerçevesinde paritede kar satışları yaşanabilir.
İNGİLTERE: Dün İngiltere’de açıklanan Mortgage Başvuruları 16K ile beklentilerin altında
kalmasına rağmen dolar endeksindeki düşüş ve sterlindeki yükseliş paritenin sert bir şekilde yukarı
yükselmesini sağladı. Bugün 1.2640 direncinin üzerine çıkmadığımız sürece sterlinde aşağı yönlü
hareketler görülebilir.
Bugün İngiltere ekonomisinin lokomotiﬁ konumunda bulunan hizmetler sektörüne ait açıklanacak
PMI verisinin 27.9 gelmesi beklenmekte. Veri sonrası sterlinde volatilite yükselebilir.
PETROL: Dün akşam ABD’de Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından özel sektöre ait açıklanan
haftalık ham petrol stokları 0.50 milyon varil azalış gösterdi. Stoklarda yaşanan azalış petrol
ﬁyatlarındaki yükselişin devamını destekledi. Beyaz Saray’dan kıdemli bir yetkilinin verdiği bilgiye
göre Trump yönetimi, bu hafta yapılması beklenen OPEC+ toplantısında Suudi Arabistan ve Rusya
gibi büyük petrol üreticilerinin üretimi kısma taahhütlerini uzatacaklarına inandıklarını söylerken
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OPEC ve diğer üretici ülke üyelerinin 9,7 milyon varil günlük üretim kısıntısını Ağustos sonuna
kadar uzatacakları beklentisi petrol ﬁyatlarını yukarı destekleyen unsur oldu.
Bugün ABD’de Enerji Bilgi İdaresi tarafından açıklanacak haftalık ham petrol stoklarının 3.0 milyon
artması beklenmekte. Stoklarda artışın yaşanması halinde petrolde satışlar başlayabilir ancak 3.0
milyon artışın altında petrol stokları görülürse yukarı yönlü eğilim devam edebilir.

USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 6.7325 seviyesinin kırılması halinde önce 6.7860 ve
arkasından 6.8400 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 6.6720 seviyesinin kırılması
halinde önce 6.6490 ve arkasından 6.6040 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.

EUR/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.1195’in kırılması halinde önce 1.1164 ve arkasından 1.1115
seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.1218 seviyesinin kırılması halinde önce 1.1246
ve arkasından 1.1326 direnci test edilebilir.
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ALTIN
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1726 direncinin kırılması halinde önce 1731 ve arkasından
1736 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. Aşağıda ise 1721 desteğin altında önce 1715 ve
arkasından 1706 seviyesine kadar gerileme görülebilir.

GBP/USD
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Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.2570 desteğinin altında önce 1.2527 ve arkasından 1.2478
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.2612 seviyesinin üzerinde 1.2640 ve
arkasından 1.2733 direnci test edilebilir.

DAX
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 12.225 seviyesinin kırılması halinde önce 12.293 ve
arkasından 12.455 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 12.116 seviyesinin kırılması
halinde önce 11.936 ve arkasından 11.835 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.
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USOİL
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 39.98 desteğinin altında önce 39.41 ve arkasından 38.64
seviyesine kadar düşüşler izlenebilir. Yukarıda ise 40.64 direncinin üzerinde önce 42.06 ve
arkasından 43.10 direncine doğru alımlar yaşanabilir.
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