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FED ÖNCESİ PİYASALARDA HAREKETLİLİK ARTTI

GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Dün yurtiçinde veri akışı sakindi. Nisan ayında yayınladığı “Küresel Ekonomik
Görünümler” raporunda Türk ekonomisinin 2020 yılında % 0.5 büyüyeceği tahmininde bulunan
Dünya Bankası, bugün yayınladığı Haziran 2020 Küresel Ekonomik Görünüm raporunda bu
tahminini % 3,8 daralma yaşanacağı yönünde değiştirdi. BIST100 endeksi dün değer kaybederken
Türk Lirası çaprazlarında genel itibariyle yatay eğilim hakimdi.
Bugün yurtiçinde veri akışı sakin. Usd/Try’de ki 6.8400-6.6950 arasındaki bant hareketi devam
ediyor.
ABD: Dün ABD’de veri akışı sakindi. ABD Merkez Bankası (Fed), uygun kredi verenler için yakın
tarihte başlatacağını açıkladığı Ana Cadde Kredilendirme Programı’nı genişletti ve daha fazla
şirketin katılımını sağlarken kredileri oluşturan bankalar üzerindeki yükü azalttı. Fed daha fazla
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işletmenin ve bankanın katılımlarını cesaretlendirmek için programdan kullanılabilecek minimum
kredi tutarını yarı yarıya azaltarak 250 bin dolara indirdi ve vadeyi bir yıl uzattı. Kredi
opsiyonlarının vadelerinin ise 4 yıldan 5 yıla çıkarıldığı kaydedildi. Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh
McEnany, ABD Başkanı Donald Trump’ın koronavirüs salgınına yanıt için yeni bir yardım paketi
hazırlanmasına açık olduğunu söyledi. Dolar endeksindeki düşüş dünde devam etti. Ancak dolar
endeksinin kısa vadede yukarı yönlü toparlayacağını düşünüyoruz.
Bugün ABD’de toptan satış envanterleri ve rekabetçi iş kesintileri açıklanacak. ABD verilerinin
piyasada etkili olmasını beklemiyoruz. Ancak yarın akşam açıklanacak Fed faiz kararının etkilerinin
piyasaya bugünden yansıyıp yansımadığı takip edilecek.
EURO BÖLGESİ: Dün Almanya’da açıklanan sanayi üretim verisi beklentilerin altında % 17.9
azalırken Sentix tüketici güven endeksinin de beklentilerin altında – 24.8 gerçekleştiğini izledik.
Gelen olumsuz verilere rağmen paritedeki yükseliş eğilimi devam etsede 1.1382 seviyesi
kırılmadığı sürece paritede geri çekilmenin başladığını düşünüyoruz. Avrupa Merkez Bankası
Başkanı Lagarde, Pazartesi günü Avrupa Parlamentosu’nda kanun koyuculara yaptığı sanal
konuşmada, varlık alımlarını artırmanın net etkilerinin, pandeminin neden olduğu süregelen
sorunlar dikkate alındığında “aşırı olumlu” olduğunu belirtirken atılan teşvik adımlarının Euro
Bölgesi’nin karşı karşıya olduğu risklerle orantılı olduğunu vurguladı. AMB geçen hafta,
koronavirüsün olumsuz etkilerine yönelik tepkilerini güçlendirdi ve acil tahvil alım programını 600
milyar euro (678 milyar dolar) artırarak 1.35 trilyon euroya çıkardı. AMB Euro Bölgesi ekonomisinin
bu yıl % 8.7 küçülmesini ve enﬂasyonun önümüzdeki yıllarda % 2 hedeﬁnin oldukça altında
kalmasını bekliyor. Avrupa Sistemsel Risk Kurulu (ESRB) en azından bu yılın sonuna kadar Avrupa
Birliği bankalarının temettü ödemelerine, prim dağıtmalarına veya hisse geri alımı yapmalarına
imkan verilmemesi gerektiğini bildirdi.
Bugün Euro Bölgesi’nde 2020 yılının 1. çeyreğine ilişkin açıklanacak büyüme verisinin % 3.8
daralması beklenirken diğer yandan Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ekonomi ve maliye bakanları
(Ecoﬁn) bugün video konferans aracılığı ile resmi olmayan bir toplantı gerçekleştirecek. Ecoﬁn
toplantısında Avrupa’nın koronavirüs salgınının etkilerinden toparlanma planı ele alınacak.
İNGİLTERE: Dün İngiltere’de veri akışı sakindi. ABD dolarının küresel bazda değer kaybına devam
ettirmesi ve sterlindeki alıcılı tabloyla parite yükselişini sürdürdü. Britanya ile Japonya arasında
Brexit sonrası serbest ticaret anlaşması için müzakereler başlarken İngiltere Ticaret Bakanı Liz
Truss yaptığı açıklamalarda “Japonya ile ticaret anlaşması, Britanya’nın her yerinden işletmeler ve
bireyler için daha fazla fırsat sağlayacak ve koronavirüsün yarattığı benzeri görülmemiş ekonomik
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zorluklar sonrası ekonomimizin büyümesine yardım edecek” diye konuştu. Bu gelişme piyasalarda
olumlu algılandı ve sterlinin değer kazanmasını sağladı.
Bugün İngiltere Merkez Bankası üyesi Cunliﬀe’nin konuşması takip edilecek.
PETROL: Dün petrol ﬁyatları, Suudi Arabistan’ın ekstra üretim kesintisini ay sonunda
durduracağını duyurmasının ardından düşüş yaşarken bu düşüşün devamını bekliyoruz. Irak’ın yeni
Petrol Bakanı İhsan Abdul Jabbar, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdullaziz bir Salman ile
yaptığı telefon görüşmesinde Irak’ın OPEC ve diğer üretici ülkelerin üretim kısıntısı anlaşmasına
tamamen bağlı olduğunu teyit etti.
Bugün ABD’de Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından özel sektöre ait haftalık ham petrol stokları
açıklanacak. Gelecek veri sonrası petrol ﬁyatlarında volatilite artabilir.

USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 6.7910 seviyesinin kırılması halinde önce 6.8200 ve
arkasından 6.8400 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 6.7675 seviyesinin kırılması
halinde önce 6.7250 ve arkasından 6.6950 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.
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EUR/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.1280’nin kırılması halinde önce 1.1236 ve arkasından 1.1194
seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.1315 seviyesinin kırılması halinde önce 1.1344
ve arkasından 1.1384 direnci test edilebilir.

ALTIN
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1704 direncinin kırılması halinde önce 1715 ve arkasından
1722 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. Aşağıda ise 1686 desteğin altında önce 1677 ve
arkasından 1670 seviyesine kadar gerileme görülebilir.
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GBP/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.2682 desteğinin altında önce 1.2629 ve arkasından 1.2584
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.2754 seviyesinin üzerinde 1.2818 ve
arkasından 1.2911 direnci test edilebilir.

DAX
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Teknik olarak baktığımızda yukarıda 12.924 seviyesinin kırılması halinde önce 13.024 ve
arkasından 13.078 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 12.760 seviyesinin kırılması
halinde önce 12.556 ve arkasından 12.450 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.

USOİL
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 38.14 desteğinin altında önce 37.47 ve arkasından 36.27
seviyesine kadar düşüşler izlenebilir. Yukarıda ise 39.02 direncinin üzerinde önce 39.76 ve
arkasından 40.60 direncine doğru alımlar yaşanabilir.
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