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GÖZLER AVRUPA MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINDA OLACAK

GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Dün yurtiçinde enﬂasyon verileri açıklandı. TÜFE aylık bazda % 1.36 artarken yıllık
TÜFE’de % 11.39’a yükseldi. Giyim ve ayakkabı ile ulaştırma kalemi aylık bazda enﬂasyona en
büyük katkıyı verirken baz etkisiyle de enﬂasyondaki yükselişin devam ettiği görüldü. ÜFE aylık
bazda % 1.54 artarken yıllık ÜFE % 5.53 olarak gerçekleşti. Bu enﬂasyon artışı ile birlikte reel
negatif faiz gelirlerinin arttığını düşündüğümüzde kurlarda yukarı yönlü baskı hissedildi. Ancak
6.84 seviyesi geçilmediği sürece doların baskı altında kalacağı unutulmamalı.
Bugün yurtiçinde veri akışı sakin olacak 6.8400 seviyesini takip etmeye devam edeceğiz.
ABD: Dün ABD’de büyümenin öncü göstergelerinden hizmetler PMI verisi beklentilerin üzerinde
37.5 açıklanırken ISM imalat PMI verisi de benzer şekilde beklentilerin üzerinde 45.4 olarak
gerçekleşti. Cuma günü açıklanacak tarım dışı verisinin öncüsü kabul edilen ADP tarım dışı
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istihdam verisi -2760K açıklanırken istihdam tarafında bir miktar toparlanma görüldü. Beklentiler
daha çok kişinin işsiz kalacağı yönündeydi. Fabrika siparişleri de % 13.0 azalışa ragmen
beklentilerden pozitif açıklandı. Ancak gelen verilere ragmen dün küresel bazda dolar endeksi
değer kaybetmeye devam etti. Başkan Donald Trump Yönetimi Çarşamba günü Çin havayolu
şirketlerinin ABD’ye uçuşlarını yasaklama kararı aldı. ABD Ulaştırma Bakanlığı, 16 Haziran’dan
itibaren Çin’deki dört havayolu şirketinin ABD’ye ve ABD’den uçak seferlerinin durdurulacağını
bildirdi.
Bugün ABD’de işsizlik başvurularının 1820K açıklanması beklenirken diğer yandan ticaret dengesi
verisini takip edeceğiz.
EURO BÖLGESİ: Dün Euro Bölgesi’nde büyümenin öncü göstergelerinden hizmetler PMI verisi
30.5 puan ile beklentilerin üzerinde açıklanırken işizlik oranının % 7.3’e gerilemesi büyük sürpriz
yarattı ve oldukça olumlu karşılandı. ÜFE ise aylık bazda beklentilerin üzerinde % 2 azaldı. Bölge
ekonomilerinden gelen hizmetler PMI verilerinin de toparlanmaya işaret etmesi euroya değer
kazandırırken dolar endeksinin de değer kaybetmesi Eur/Usd paritesinin sert yukarı gitmesini
sağladı. Almanya’da Başbakan Angela Merkel liderliğindeki CDU/CSU-SPD koalisyonu, Almanya’nın
koronavirüs krizinden toparlanmasını hızlandıracak teşvik paketinin büyüklüğünün 130 milyar euro
olarak belirlendiğini ve paketin tüketimin artırılması için KDV oranında indirimi de içerdiğini
söyledi. Ayrıca bu paket üzerinde anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Bugün Euro Bölgesi’nde perakende satışların aylık bazda % 15 azalması bekleniyor. Ancak gözler
Avrupa Merkez Bankası faiz kararında olacak. Faizlerde ve varlık satin alım programında herhangi
bir değişiklik beklemiyoruz. Ancak Avrupa Merkez Bankası Başkanı Legarde’nin yapacağı
konuşmada istihdam, enﬂasyon ve büyüme noktasında vereceği mesajlar volatiliteyi artıracaktır.
Legarde’nin koronavirüsün ekonomiye yönelik etkisine karşı çizeceği yol haritasını yakından takip
edeceğiz.
İNGİLTERE: Dün İngiltere ekonomisinin lokomotiﬁ konumunda bulunan hizmetler sektörüne ait
PMI verisi beklentilerin üzerinde 29.0 olarak açıklanırken sterlinin yükseldiğini izledik. Dolarında
değer kaybetmesiyle Gbp/Usd paritesinde yükseliş eğilimi hızlandı. 1.2615-1.2640 aralığı
kırılmadığı sürece sterlinde aşağı yönlü eğilim sertleşebilir. İngiltere Merkez Bankası (BOE) Britanya
ile Avrupa Birliği arasında gelecekteki ticari ilişkiler konusunda sürdürülen müzakerelerin bir
anlaşma ile sonuçlanmamasının Britanya bankalarının hazırlanması gereken olasılıklardan biri
olduğunu bildirdi. Yani BOE, anlaşmasız Brexit’e hazırlanılmasını tavsiye ediyor. Anlaşmasız Brexit
haberleri sterlinde aşağı yönlü baskısının artmasına neden olabilir.
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Bugün İngiltere’de açıklanacak inşaat PMI verisinin 29.5 gelmesi bekleniyor.
PETROL: Dün ABD’de Enerji Bilgi İdaresi tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları 3.0
milyon varillik artış beklentisine karşılık 2.1 milyon varil azalış gösterdi. Stoklardaki azalışa ragmen
petrol ﬁyatlarının yükseldiğini gördük. Suudi Arabistan ile Rusya’nın üretim kısıntısının 1 ay
uzatılması için anlaştıkları ancak, anlaşmaya tüm OPEC ve diğer üretici üyelerinin tam uyum
göstermesi şartını ortaya koydukları haberleri uluslararası piyasalarda petrol ﬁyatlarını geriletti.
Daha önce kesintinin 3 ay uzatılacağı beklentileri gerçekleşmeyince petrol ﬁyatları değer kaybetti.
Petrolde dün görülen tepe noktaları kırılmadıkça satış baskısı ön plana çıkabilir.

USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 6.7670 seviyesinin kırılması halinde önce 6.8080 ve
arkasından 6.8400 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 6.6950 seviyesinin kırılması
halinde önce 6.6645 ve arkasından 6.6200 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.

EUR/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.1186’nın kırılması halinde önce 1.1146 ve arkasından 1.1100
seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.1222 seviyesinin kırılması halinde önce 1.1258
ve arkasından 1.1326 direnci test edilebilir.
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ALTIN
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1706 direncinin kırılması halinde önce 1716 ve arkasından
1728 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. Aşağıda ise 1689 desteğin altında önce 1678 ve
arkasından 1670 seviyesine kadar gerileme görülebilir.

GBP/USD
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Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.2483 desteğinin altında önce 1.2422 ve arkasından 1.2376
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.2445 seviyesinin üzerinde 1.2573 ve
arkasından 1.2615 direnci test edilebilir.

DAX
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 12.440 seviyesinin kırılması halinde önce 12.512 ve
arkasından 12.565 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 12.376 seviyesinin kırılması
halinde önce 12.185 ve arkasından 12.000 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.
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USOİL
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 36.32 desteğinin altında önce 35.77 ve arkasından 38.64
seviyesine kadar düşüşler izlenebilir. Yukarıda ise 36.90 direncinin üzerinde önce 37.45 ve
arkasından 34.73 direncine doğru alımlar yaşanabilir.
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