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GÖZLER BU AKŞAMKİ FED FAİZ KARARINDA OLACAK

GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Dün yurtiçinde veri akışı sakindi. Bist100 endeksi küresel borsalara paralel geri
çekilirken USD/TRY’de yatay eğilim görüldü. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, DIBS’lere takas ve
saklama hizmeti verilmesi hususunda yabancı merkezi saklama kurulusu Euroclear Bank ile
mutabakata vardığı bildirilirken Euroclear Bank saklama özelligi ile yurt dısı yerlesiklerin TL, dolar,
euro ve altın cinsi Türk tahvillerine erişim sağlayabilme kabiliyetleri artacaktır denildi.
Bugün yurtiçinde Mart ayına ait işsizlik oranı açıklanacak. Şubat ayında işsizlik oranı % 13.6 olarak
gelmişti. Korona virüsün Mart ayı itibariyle yurtiçinde etkisini artırması nedeniyle işsizlik oranında
artışın bundan sonraki aylarda artmasını bekliyoruz. Ayrıca bugün ABD’den açıklanacak Fed faiz
kararı TL cinsi varlıklar üzerinde etkili olabilir.
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ABD: Dün ABD’de piyasaları etkileyecek önemli bir veri akışı yoktu. Ancak Fed faiz kararı öncesi
dolar endeksindeki sert düşüşün devam ettiğini izledik. Uluslararası Değerlendirme Kuruluşu Fitch,
ABD ekonomisine ilişkin yüksek frekanslı verilerin gayrisaﬁ yurt içi hasıladaki yıllık daralmanın
Mayıs’ta daha az negatif hale geldiğine işaret ettiği belirtilerek, Mayıs ayında üretimin yıllık bazda
% 9,5 azaldığı kaydedildi. Fitch Direktörü Maxime Darmet de ABD ekonomisinin bu yılın 2.
çeyreğinde yıllık yaklaşık % 10,5 küçülmesinin beklendiğini ifade etti.
Bugün ABD’de gözler Fed faiz kararında olacak. Faizlerde herhangi bir değişiklik beklemiyoruz.
Aralık ayından beri korona virus nedeniyle yayınlanmayan faiz projeksiyonlarının bu ay tekrardan
yayınlanması beklenirken geleceğe yönelik büyüme, işsizlik ve enﬂasyon tahminlerinin yer alacağı
projeksiyonlarda ABD ekonomisinin nereye gittiğini de yakından görmüş olucaz. Son ay istihdam
verilerinde gelen pozitif rakamlar ABD ekonomisi için umutlar yeşertirken Fed’in hazine kağıtları
ve konut ve ticari mortgage menkul kıymetleri almaya devam edeceğini düşünüyoruz. Ayrıca Fed,
büyük miktarlı gecelik ve vadeli repo operasyonları sunmaya devam edecektir. Bilanço noktasında
nasıl hareket edeceği soru işaretleri arasındadır buradan gelecek açıklamalar ﬁyatlamalarüzerinde
de etkili olabilir. Bugün yine Fed öncesi açıklanacak enﬂasyon rakamları Fed’in bundan sonra
atacağı faiz adımları çerçevesinde en önemli veri olacaktır. Fed hedeﬂediği %2’lik enﬂasyondan
aşağı doğru belirgin bir şekilde düşüş görürse yeni parasal genişleme adımları gelebilir. Ancak son
atılan adımların ardından bir miktar küresel piyasalarında düzelmesiyle Fed’in bekle gör
politikasına yakın olduğunu düşünüyoruz. Bu çerçevede dolar endeksindeki hareketleri yakından
takip edeceğiz. 94.64’ün altına kaymadığımız sürece küresel bazda doların değer kazanacağını
düşüneceğiz. 94.64’ün aşağı yönlü kırılması halinde ise dolar endeksinde gördüğümüz bu satış
eğiliminin devamını bekleyeceğimiz gibi orta vadede de satış baskısı altına geçecektir.
EURO BÖLGESİ: Dün Euro Bölgesi’nde 2020 yılının 1. çeyreğine ilişkin büyüme verisi % 3.6
daralırken beklentiler % 3.8 daralma yönünde olduğundan piyasalar veriyi pozitif karşıladı. Dün
video konferans yolu ile bir araya gelen Avrupa Birliği üyesi ülkelerin maliye bakanları, AB
Komisyonu tarafından önerilmiş olan 750 milyar euro büyüklüğünde pandemi sonrası toparlanma
fonu planını gözden geçirdiler ve herhangi bir sorun olmadığı ifade edildi. Avrupa Merkez Bankası
Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, faiz indiriminin ECB için bir seçenek olmaya devam ettiğini,
ancak Euro Bölgesi ekonomisinin canlandırmak için varlık alımlarının şu anda daha uygun bir araç
olduğunu söyledi.
Bugün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakin. ABD’den gelecek veriler ve Fed faiz kararı Eur/Usd
paritesinde belirleyici olacaktır.
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İNGİLTERE: Dün İngiltere’de veri akışı sakindi. İngiltere Merkez Bankası üyesi Cunliﬀe yaptığı
konuşmada korona virüs krizinin bitmesinin çok uzak olduğu ve muhtemelen ﬁnansal sektör için
çok sıkıntı bir sürecin başladığını söylerken ancak bu virüs krizinin ilk aşamasının bittiğini ifade etti.
Cunliﬀe İngiltere Merkez Bankası’nın Mayıs senaryosundan daha olumsuz sonuçlar
açıklayabileceğinin imasında bulundu. Küresel bazda dolar endeksinin aşırı değer kaybetmesi
ﬁyatlamalarda son günlerde belirleyici olmakta.
Bugün İngiltere’de veri akışı sakin. Gbp/Usd paritesinde ABD’den gelecek enﬂasyon ve faiz kararı
belirleyici olacaktır. Fed’in bekle gör politikasına yakın olduğunu düşünüyoruz. Bu çerçevede dolar
endeksindeki hareketleri yakından takip edeceğiz. 94.64’ün altına kaymadığımız sürece küresel
bazda doların değer kazanacağını düşüneceğiz. 94.64’ün aşağı yönlü kırılması halinde ise dolar
endeksinde gördüğümüz bu satış eğiliminin devamını bekleyeceğimiz gibi orta vadede de satış
baskısı altına geçecektir.
PETROL: Dün akşam ABD’de Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından özel sektöre ait haftalık ham
petrol stokları 8.4 milyon varil artış gösterirken petrol ﬁyatları dünkü sert düşün bir miktar
toparlanmasını yaşamakta. Ancak petrol ﬁyatlarında son görmüş olduğumuz tepe bölgeleri
geçilmediği sürece satış baskısı ön planda olacaktır.
Bugün ABD’de Enerji Bilgi İdaresi tarafından haftalık ham petrol stokları açıklanacak. Stokların 1.8
milyon varil azalması bekleniyor. Dün akşam özel sektör stoklarında gördüğümüz gibi sert bir stok
artışı olur ise petrol ﬁyatlarında ciddi düşüşler yaşanabilir.

USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 6.8060 seviyesinin kırılması halinde önce 6.8400 ve
arkasından 6.8850 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 6.7500 seviyesinin kırılması
halinde önce 6.7250 ve arkasından 6.6950 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.
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EUR/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.1303’nin kırılması halinde önce 1.1240 ve arkasından 1.1194
seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.1370 seviyesinin kırılması halinde önce 1.1440
ve arkasından 1.1496 direnci test edilebilir.

ALTIN

muratakel.com © Tüm Hakları Saklıdır.

Bültenler

Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1727 direncinin kırılması halinde önce 1738 ve arkasından
1765 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. Aşağıda ise 1712 desteğin altında önce 1702 ve
arkasından 1692 seviyesine kadar gerileme görülebilir.

GBP/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.2708 desteğinin altında önce 1.2670 ve arkasından 1.2612
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.2792 seviyesinin üzerinde 1.2862 ve
arkasından 1.2980 direnci test edilebilir.
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DAX
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 12.750 seviyesinin kırılması halinde önce 12.830 ve
arkasından 12.930 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 12.665 seviyesinin kırılması
halinde önce 12.500 ve arkasından 12.372 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.

USOİL Teknik olarak baktığımızda aşağıda 38.28 desteğinin altında önce 37.47 ve arkasından
36.90 seviyesine kadar düşüşler izlenebilir. Yukarıda ise 38.77 direncinin üzerinde önce 39.25 ve
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arkasından 40.60 direncine doğru alımlar yaşanabilir.
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