Bültenler

Gözler Bugün Tarım Dışı İstihdam İle Birlikte
ABD Verilerinde Olacak

GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Dün yurtiçinde veri akışı sakindi. BİST100 endeksi yukarı yönlü hareket eğilimini
sürdürürken kurlarda haﬁf yukarı yönlü eğilim vardı. 15 büyük ilde ve Zonguldak’ta haftasonu
uygulanan sokağa çıkma yasağının bu haftasonu içinde uygulanmasına karar verildi. New York
Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde devam eden Halkbank davasında, 9 Haziran’da yapılacak
olan ara duruşmanın 45 gün sonraya ertelenmesini istemesinin ardından, Hakim Richard Berman
talebi değerlendirerek duruşmanın 30 Haziran’da yapılmasına hükmetti.
Bugün yurtiçinde veri akışı sakin olacak ama kurlarda ABD’den gelecek veriler belirleyici olabilir.
Ayrıca Moody’s’in 2020 takviminde bugün Türkiye ile ilgili değerlendirmesi bulunuyor. Moody’s’in
raporunun TSİ ile 23.00-23.30 aralığında gelmesi planlanıyor. Türkiye’nin kredi notunun B1,
görünümün Negatif olarak korunması bekleniyor.
ABD: Dün ABD’de işsizlik başvuruları beklentilerin üzerinde artarak 1877K olarak gerçekleşirken
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bugün açıklanacak işsizlik oranının daha fazla bozulmaya işaret edebileceğini gösterdi. Dolar
endeksinde aşağı yönlü baskı devam ediyor.
Bugün ABD’de tarım dışı istihdamın – 7750K açıklanması beklenirken işsizlik oranının ise 14.7’den
% 19.4’e çıkabileceği düşünülmekte. İstihdam tarafındaki bozulmanın devam etmesi dolar
endeksindeki baskının aşağı yönlü devam etmesini sağlayabilir. Ortalama saatlik kazançlarda aylık
bazda % 1.0 beklenirken yıllık bazda % 8.5 gelmesi öngörülmekte. Gelecek veriler sonrası
piyasada volatilite artabilir. Dolar bazlı işlemlerde sert hareketler görülebilir.
EURO BÖLGESİ: Dün Euro Bölgesi’nde gözler Avrupa Merkez Bankası faiz kararındaydı. Avrupa
Merkez Bankası açıkladığı faiz kararında reﬁnansman faizini % 0.00’da sabit bıraktı. Marjinal
borçlanma faizi % 0.25’te bırakılırken mevduat faiz oranı da % – 0.50’de sabit tutuldu. Banka
Pandemik Acil Satın Alma Programı’nı (PEPP) 600 milyar euro artırdı ve program en az 2021’in
Haziran ayına kadar uzatılmasına karar verildi. Avrupa Merkez Bankası (AMB) politika
yapıcılarından Pablo Hernandez de Cos, deﬂasyon korkularının AMB’nin acil tahvil alım programını
artırma kararını makul hale getirdiğini söyledi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Legarde ise yaptığı
açıklamalarda 2. çeyrekte ekonomik küçülmenin daha önce hiç görülmemiş bir düzeyde olacağını
tekrarlarken enﬂasyon hedeﬁne ulaşılıncaya kadar faizlerin mevcut seviyelerde tutulacağını ifade
etti. Bankanın 2020 için % 8.7’lik bir küçülmeyi gösterdiğini söyleyen Lagarde, Euro Bölgesi
ekonomisinin 3. çeyrekte toparlanmasının beklendiğini belirterek ana senaryolarının 2021’de %
5.2’lik büyüme öngördüğünü belirtti. Enﬂasyonun yıl sonuna kadar baskı altında kalmayı
sürdüreceğinin altını çizen Legarde, bankanın enﬂasyon tahmininin 2021 için % 0.8, 2022 için %
1.6’dan % 1.3’e indirdiğini söyledi. Toplantıda çöp seviyesindeki tahvillerin pandemi programına
dahil edilmesinin tartışılmadığını ifade eden Lagarde, hane halkı harcamalarının zayıf seyrettiğini
ve daha fazla parasal teşviğe ihtiyaç duyabileceklerinin altını çizdi.
Bugün Euro Bölgesi’nde Almanya’dan fabrika siparişleri açıklanacak. Eur/Usd’deki alış baskısı
sürüyor. Bugün ABD’den gelecek veriler parite üzerinde belirleyici olacaktır.
İNGİLTERE: Dün İngiltere’de açıklanan inşaat PMI verisi beklentilerin altında 28.9 olarak
gerçekleşirken doların küresel bazda değer kaybetmesiyle GBP/USD paritesinin yukarı yönlü eğilimi
devam ediyor. İngiltere’de tüketici güveni Mayıs ayının ikinci yarısında, koronavirüs salgınının
etkisi ile artan işsizlik ve düşen konut ﬁyatlarına bağlı olarak 2009 global ﬁnansal krizinden bu
yana görülen en düşük seviyeye indi.
Bugün İngiltere’de açıklanacak Halifax konut ﬁyat endeksinin % – 0.7 gelmesi tahmin edilmekte.
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Gbp/Usd paritesinde alımların devam edeceğini düşünen taraftayız.
PETROL: Petrol ﬁyatlarında üretim kısıntısına dair OPEC ve üretici ülkelerinden gelen haber
akışları yoğunlaştıkça hareketler sertleşiyor. OPEC ve diğer üretici ülkelerin üretim kısıntısını
uzatmanın kararlaştıracağı toplantıyı 6 Haziran’da yapacağı haberleri uluslarararası piyasalarda
petrol ﬁyatlarını yükselten unsur oldu. Petrolde yukarı yönlü eğilimin devamı gelebilir. Özellikle
haftasonu açıklanacak haber akışı çerçevesinde pazartesi günü gaplı açılış görülebilir.
Bu yüzden petrolde işlem yatırımcılarımızın dikkatli olması gerekmekte.
Bugün ABD’de Baker Hughes tarafından haftalık petrol kuyu sayıları açıklanacak. Gelecek veriler
piyasa dengesini göstermesi açısından önemli olacakken petrol ﬁyatlarında hareketliliği
sağlayabilir.

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
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Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.1325’in kırılması halinde önce 1.1234 ve arkasından 1.1146
seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.1407 seviyesinin kırılması halinde önce 1.1466
ve arkasından 1.1496 direnci test edilebilir.

ALTIN
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1722 direncinin kırılması halinde önce 1737 ve arkasından
1753 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. Aşağıda ise 1693 desteğin altında önce 1689 ve
arkasından 1677 seviyesine kadar gerileme görülebilir.
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GBP/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.2610 desteğinin altında önce 1.2528 ve arkasından 1.2430
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.2672 seviyesinin üzerinde 1.2715 ve
arkasından 1.2847 direnci test edilebilir.

DAX
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 12.702 seviyesinin kırılması halinde önce 12.869 ve
arkasından 12.937 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 12.555 seviyesinin kırılması
halinde önce 12.437 ve arkasından 12.321 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.
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USOİL
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 37.23 desteğinin altında önce 36.63 ve arkasından 36.08
seviyesine kadar düşüşler izlenebilir. Yukarıda ise 38.10 direncinin üzerinde önce 38.50 ve
arkasından 39.72 direncine doğru alımlar yaşanabilir.
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