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GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE KURLARINDA ÇIKIŞLAR HIZLANABİLİR

GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Dün yurtiçinde veri akışı sakindi. BIST100 endeksi küresel borsalardan pozitif ayrışırken
USD/TRY paritesi de 6.8400 bandını zorlamakta. Bütün gelişmekte olan ülke kurlarında yukarı
yönlü eğilimler izliyoruz. Kurda yükseliş beklentimiz sürüyor.
Bugün Türkiye’de Nisan ayına ait sanayi üretim verisinin % 17.0 daralması beklenirken bu veriyi
tamamlayacak olan aylık ve yıllık bazda perakende satış verisi sonrası TÜRK Lirası cinsi varlıklarda
volatilite artabilir. Nisan ayına ait cari açığın 4.5 milyar dolar açıklanması öngörülmekte.
ABD: Dün ABD’de açıklanan haftalık işsizlik başvuruları 1542K ile beklentilerin altında kalırken
istihdam tarafının toparlanmakta olduğunu izliyoruz. Aylık bazda çekirdek ÜFE beklentiler dahilinde
açıklanırken aylık bazda ÜFE ise beklentilerin üzerinde % 0.4 gerçekleşti. Yıllık bazda ÜFE % 0.8
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azalırken beklentilerin üzerinde pozitif gelen bir veri oldu. Çekirdek ÜFE ise yıllık bazda
beklentilerin altında % 0.3 olarak kaydedildi. Dün gelen verilerin ardından dolar endeksinde
alımların geldiği görülürken dolar endeksinin 97.13 seviyesini kırıp kırmaması endeksin yönü
açısından oldukça önemli olacak. 97.13 seviyesinin kırılması halinde dolar endeksinde kısa vadede
yükselişler beklenebilir. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, koronavirüs salgınında ikinci dalga
endişelerine ilişkin olarak ekonomiyi yeniden durduramayacaklarını ekonominin durması halinde
daha fazla zarara neden olacağını ifade ederken ABD ekonomisinde bu yılın 3’üncü ve 4’üncü
çeyreklerinde bir toparlanmanın öngörüldüğünü aktardı. Mnuchin, salgının ekonomik etkilerine
karşı hazırlanan 3 trilyon dolarlık destek paketini anımsatarak, bunun sadece yaklaşık 1,6 trilyon
dolarının kullanıldığını, önümüzdeki aylarda 1 trilyon doların daha ekonomiye aktarılacağını anlattı.
Hazine Bakanı Mnuchin, ekonominin ihtiyaç duyması halinde Kongre’den ilave mali destek talep
edilebileceğini ifade etti. Dünya genelinde 2. dalga gelebileceğine dair endişelerin artması ise
borsaların çok sert aşağı yapmasına neden oldu.
Bugün ABD’de Michigan tüketici güven endeksi ve Michigan enﬂasyon beklentisi açıklanacak.

EURO BÖLGESİ: Dün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakindi. Doların küresel bazda değer
kazanmasıyla Eur/Usd paritesinde satışlar görüldü. Fransa’nın Avrupa İşleri Bakanı Amelie de
Montchalin, Avrupa Birliği’nin koronavirüs krizinin etkileri ile başa çıkmak için Komisyon tarafından
öneriler 750 milyar euro büyüklüğündeki ekonomik toparlanma planı üzerinde Temmuz’a kadar bir
anlaşmaya varması gerektiğini söyledi.
Bugün Euro Bölgesi’nde aylık bazda sanayi üretiminin % 19.0 azalması beklenirken Euro
Bölgesi’nde ekonomideki bozulmanın ne düzeyde olduğunu göreceğimiz bir veri olacaktır. Veri
sonrası euro çaprazlarında volatilite artabilir. 1.1280 desteğinin kırılması halinde paritedeki satış
eğilimi hızlanacaktır.
İNGİLTERE: Dün İngiltere’de veri akışı sakindi. Doların küresel bazda değer kazanması sterlinde
sert satışlara sebep oldu. Bugün gelecek büyüme beklentilerinin de olumsuz olması sterlindeki
satış baskısını artırdı.
Bugün İngiltere’de aylık bazda büyüme verisinin % 18.6 daralması beklenirken bu verinin öncü
göstergelerinden olan veriyi destekleyecek sanayi üretiminin % 15 imalat üretiminin de benzer
şekilde % 15 daralması tahmin edilmekte. Gelecek veri beklentilerin altında kalırsa sterlinde satış
muratakel.com © Tüm Hakları Saklıdır.

Bültenler

baskısı hızlanabilir.
PETROL: Petrolde başlayan satış eğilimi hızını giderek artırıyor. Dün özellikle ABD tarafında
dünyada korona virus salgınında 2. dalganın gelebileceğine dair endişelerin artması borsalarda
satışa neden olurken petrol talebinin tekrardan dünya genelinde azalacağına dair korkular petrol
ﬁyatlarının düşmesine neden oldu.
Bugün Baker Hughes tarafından haftalık ham petrol kuyu sayıları açıklanacak. Veri sonrası petrol
ﬁyatlarında volatilite artabilir.

USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 6.8500 seviyesinin kırılması halinde önce 6.8715 ve
arkasından 6.9000 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 6.7995 seviyesinin kırılması
halinde önce 6.7695 ve arkasından 6.7495 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.

EUR/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.1316’nin kırılması halinde önce 1.1345 ve arkasından 1.1403
seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.1384 seviyesinin kırılması halinde önce 1.1421
ve arkasından 1.1496 direnci test edilebilir.
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ALTIN
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1744 direncinin kırılması halinde önce 1753 ve arkasından
1765 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. Aşağıda ise 1722 desteğin altında önce 1715 ve
arkasından 1707 seviyesine kadar gerileme görülebilir.

GBP/USD
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Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.2543 desteğinin altında önce 1.2481 ve arkasından 1.2401
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.2602 seviyesinin üzerinde 1.2649 ve
arkasından 1.2689 direnci test edilebilir.

DAX
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 11.966 seviyesinin kırılması halinde önce 12.148 ve
arkasından 12.361 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 11.824 seviyesinin kırılması
halinde önce 11.753 ve arkasından 11.540 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.
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USOİL
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 34.73 desteğinin altında önce 33.41 ve arkasından 31.27
seviyesine kadar düşüşler izlenebilir. Yukarıda ise 35.82 direncinin üzerinde önce 36.63 ve
arkasından 37.86 direncine doğru alımlar yaşanabilir.
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