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FED FAİZ KARARI SONRASI DOLAR ENDEKSİNDE DEĞER KAYBI DEVAM EDİYOR

GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Dün yurtiçinde Mart ayına ait işsizlik oranı beklentilerin altında % 13.2’ye geriledi.
İşsizlik oranının detaylarına baktığımızda istihdam oranı % 3.4 azalırken işgücüne katılım oranının
% 4.5 azaldığını izledik. Yani insanların iş aramaktan vazgeçmesiyle işsizlik oranının düştüğünü
izliyoruz. Önümüzdeki aylarda işsizlikte belirgin bir yükseliş bekliyoruz. OECD dün yaptığı
açıklamalarda Türk ekonomisinin koronavirüs salgınının etkileri ile yılı daralma ile tamamlamasını
beklediklerini bildirdi. Türk ekonomisi için iki farklı senaryo oluşturduklarını belirten OECD, salgında
ikinci dalganın yaşanmadığı senaryoda Türk ekonomisinin 2020 yılını % 4,8 daralma ile
kapatacağını öngördü. OECD, koronavirüs salgınında ikinci dalganın vurması halinde ise Türk
ekonomisinde daralmanın % 8,1’e kadar çıkabileceğini vurguladı.
Bugün yurtiçinde veri akışı sakin. USD/TRY’de ki 6.8400-6.6950 bant hareketi devam ediyor.
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ABD: Dün ABD’de açıklanan enﬂasyon verilerinde TÜFE ve çekirdek TÜFE aylık bazda beklentiler
dahilinde gerçekleşirken TÜFE yıllık bazda % 0.1’e çekirdek TÜFE’de % 1.2’ye geriledi. Enﬂasyon
verilerinin ardından dolar endeksindeki satışın devam ettiğini izledik. Gözler akşam gelecek Fed
faiz kararındaydı. Fed beklenildiği gibi faizleri % 0.25 seviyesinde sabit bıraktı. Fed, Aralık’tan bu
yana ilk kez yayınladığı projeksiyonlarda 2020 yılı büyümesini % – 6.5’a, 2021 yılı büyümesini ise
% 5.0’e revize etti. Projeksiyonlarda 2020 yılı enﬂasyon beklentisi % 1.9’dan % 0.8’e çekilirken ,
çekirdek PCE % 1.9’dan % 1.0’e düşürüldü. İşsizlik oranı ise 2020 yılı için % 3.5’tan % 9.3’e
çıkarılırken 2021 yılı için % 3.6’dan % 6.5’a revize edildi. Fed raporunda devam eden koronavirüs
krizinin ekonomik aktivite, istihdam ve enﬂasyon üzerinde kısa vadede ağır şekilde baskı
yaratmaya devam edeceğini ve orta vadede ekonomik görünüm için kayda değer riskler
yaratacağı ifade edilirken Fed’in faiz oranlarını, ekonominin son gelişmelere dayanabildiği ve
Fed’in maksimum istihdam, ﬁyat istikrarı hedeﬂerini başarma yolunda olduğundan emin olana
kadar sabit tutacağı da yer aldı. Fed, tahvil alımlarını Hazine kağıtlarında aylık 80 milyar dolar ve
mortgage destekli menkul kıymetlerde aylık 40 milyar dolar cari hızla devam ettireceğini yineledi.
FED Başkanı Powell karar sonrası yaptığı açıklamalarda gerektiği sürece tüm araçlarını kullanmaya
hazır olduğunu söyledi ve Mayıs’ta istihdamın toparlandığının görüldüğünü belirtti. Ancak verilerde
Mayıs’ta görülen toparlanmaya rağmen işsizlik oranının tarihi yüksek seviyelerde olduğunun altını
çizdi. Powell, gerektiği durumda tahvil alımlarını ayarlamaya hazırız derken getiri eğrisi
kontrolünün hala açık bir soru niteliğinde olduğunu belirtti. Kredi akışı sağlanmasının ekonominin
işleyişi için hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Fed Başkanı, insanlar güvende hissedene
kadar korona virus süreci öncesine geri dönene kadar tam bir toparlanmanın mümkün olmadığını
dile getirdi. Ayrıca Powell yakın dönemde faiz artırmayı düşünmediklerini söyledi. Açıklama
sonrasında dolar endeksinde düşüş yaşanırken borsalarda satış ve altında yükseliş görüldü.
Bugün ABD’de haftalık işsizlikl başvurularının 1550K gelmesi bekleniyor. Ayrıca açıklanacak olan
ÜFE verileri de beklentilerin altında kalabilir. ÜFE’nin aylık bazda % 0.1 açıklanması beklenirken
çekirdek ÜFE’nin aylık bazda % 0.1 azalacağı tahmin edilmekte. ÜFE’de yıllık bazda beklenti % –
1.2’de oluşurken çekirdek ÜFE yıllık bazda % 0.4 öngörülmekte. Dolar endeksinde 97.13 direnci ile
94.64 destekleri hala önemlerini koruyorlar.
EURO BÖLGESİ: Dün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakindi. Doların küresel bazda zayıﬂmasıyla
Eur/Usd’de ki yükseliş devam etti. Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Euro
Bölgesi ekonomisinin Nisan ortasında dip yapmış göründüğünü ve salgın ile ilişkili sınırlamaların
kaldırılmasıyla göstergelerin kademeli bir toparlanmaya işaret ettiğini söylerken toparlanma hızının
sınırlamaların ne kadar çabuk kaldırıldığında bağlı olacağını, ECB’nin Euro Bölgesi ekonomisinin
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kriz öncesi seviyeye geri büyümesinin iki yıl almasını beklediğini de vurguladı.
Bugün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakin. Eur/Usd paritesi 1,1280 seviyesinin üzerinde kaldığı
sürece alış baskısını koruyacaktır.
İNGİLTERE: Dün İngiltere’de veri akışı sakindi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu
Moody’s, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşmasız ayrılmasının kırılgan olan İngiliz
ekonomisindeki bozulmayı artırabileceğini belirtti. İngiltere’nin aralık ayı sonunda tamamlanacak
geçiş süresini uzatmadan ya da herhangi bir anlaşmaya varmadan birlikten ayrılmasının en çok
otomotiv, havacılık, kimya endüstrilerini olumsuz yönde etkilemesini beklediklerini ifade etti.
2020’nin sonunda anlaşmasız ayrılık olması halinde İngiliz ekonomisi beklenenin üzerinde
daralacağını söyleyen Moody’s ayrıca, bu durumda İngiliz ekonomisinin direncinin, yüksek kamu
borcu, yüksek işsizlik ve düşük yatırımlar nedeniyle azalabileceğini vurguladı.
Bugün İngiltere’de veri akışı sakin.
PETROL: Dün ABD’de Enerji Bilgi İdaresi tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları 1.8
milyon varillik azalış beklentisine karşılık 5.7 milyon varil artış kaydetti. Stokların ardından düşmesi
beklenen petrol ﬁyatları Fed faiz kararına yakın yükseliş kaydederken Fed’in ekonomide henüz
toparlanmanın sağlıklı olmadığına dair işaretler vermesi ile yerini düşüşe bıraktı. Petrol ﬁyatlarında
aşağı yönlü baskı devam ediyor. UKOİL ve USOİL’de son tepeler geçilmediği sürece satış baskısı
sürecektir.

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 1.1316’nın kırılması halinde önce 1.1280 ve arkasından 1.1240
seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.1384 seviyesinin kırılması halinde önce 1.1421
ve arkasından 1.1496 direnci test edilebilir.

ALTIN
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Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1740 direncinin kırılması halinde önce 1753 ve arkasından
1765 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. Aşağıda ise 1727 desteğin altında önce 1722 ve
arkasından 1711 seviyesine kadar gerileme görülebilir.

GBP/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.2662 desteğinin altında önce 1.2612 ve arkasından 1.2560
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.2730 seviyesinin üzerinde 1.2813 ve
arkasından 1.2879 direnci test edilebilir.
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DAX
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 12.310 seviyesinin kırılması halinde önce 12.471 ve
arkasından 12.565 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 12.182 seviyesinin kırılması
halinde önce 11.989 ve arkasından 11.797 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.

USOİL Teknik olarak baktığımızda aşağıda 37.70 desteğinin altında önce 36.63 ve arkasından
35.57 seviyesine kadar düşüşler izlenebilir. Yukarıda ise 38.45 direncinin üzerinde önce 38.73 ve
arkasından 39.24 direncine doğru alımlar yaşanabilir.
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