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DOLAR ENDEKSİNİN GÜÇLENMESİYLE PARİTELERDE SATIŞ BASKISI ARTTI
GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Geçen haftanın son işlem gününde Türkiye’de Nisan ayına ait sanayi üretim verisi
beklentilerin oldukça altında % 31.4 olarak gerçekleşirken aylık bazda perakende satışların % 21.0,
yıllık bazda perakende satışların % 19.3 azaldığını izledik. Koronavirüsün Mart ayıyla birlikte
kendine göstermesi büyüme rakamları üzerinde 2. çeyrekte oldukça olumsuz bir tablo ortaya
koyacaktır. Nisan ayında cari açık beklentilerin üzerinde artarak 5.062 milyon ABD doları olarak
gerçekleşti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 3 milyar 291 milyon ABD doları oldu.
Resmi rezervlerde bu ayda 8.605 milyon ABD doları net azalış yaşandı. Bu dönemde seyahat
kalemi altındaki turizm gelirlerinde azalış yaşanırken portföy ve doğrudan yatırımlarda da azalış
kaydedildi. Ayrıca yabancıların hisse senedi ve tahvilden çıktığını izledik.
Bugün yurtiçinde Nisan ayına ait bütçe dengesi verisi izlenecek. Bütçe dengesi geçen ay 43.2
milyar TL açık vermişti. Son dönemlerde bütçe açığının giderek büyüyor olması oldukça endişe
verici. 2001 yılından bu yana ilk defa bütçe dengesinde bozulma giderek artmakta. USD/TRY
6.8400-6.6950 bandında hareket ederken yükseliş potansiyeli ön plana çıkmış durumda.
ABD: Cuma günü ABD’de Michigan tüketici güven endeksi beklentilerin üzerimde 78.9 olarak
açıklanırken Michigan enﬂasyon beklentisi % 3.0 olarak gerçekleşti. Dolar endeksinde geçen hafta
başlayan yükselişin bu hafta da devam ettiğini görüyoruz. Dolar endeksi yükseliş baskısını
artırabilir. Çin’de koronavirüs salgınında son 24 saatte 57 yeni vakanın tespit edildiği, söz konusu
sayının 13 Nisan’dan bu yana günlük bazda kaydedilen en yüksek sayı olduğu belirtildi. Dünya
genelinde 2. dalganın gelme beklentisi artarken borsalarda sert satışların yaşandığı görülmekte.
Ancak bugün borsalarda tepki alımı görülebilir.
Bugün ABD’de New York imalat endeksinin – 30.0 puan açıklanması beklenirken Fed üyelerinden
Kaplan’ında bir konuşma yapması beklenmekte.
EURO BÖLGESİ: Cuma günü Euro Bölgesi’nde aylık bazda sanayi üretimi % 17.1 azalırken
beklentiler % 19.0 azalacağı yönünde olduğundan veri pozitif olarak algılandı. Ancak doların
küresel bazda tekrar değer kazanması Eur/Usd paritesinde düşüşleri başlatan unsur oldu. Avrupa
Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, İtalya’nın koronavirüs salgının yol açtığı ekonomik
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krizin “boşa gitmesine” izin vermemesi, bu krizi ekonomisinde reform yapmak için kullanması
gerektiğini söyledi.
Bugün Euro Bölgesi’nde ticaret dengesi verileri açıklanacak. Eur/Usd paritesi 1.1341 seviyenin
altında kaldığı sürece bugün satışlar daha ön plana çıkabilir.
İNGİLTERE: Geçen haftanın son işlem gününde İngiltere’de aylık bazda büyüme verisi
beklentilerin altında % 20.4 daralırken bu verinin öncü göstergelerinden olan veriyi destekleyecek
sanayi üretimi % 20.3 imalat üretimi de benzer şekilde % 24.3 daralma gösterdi. Verilerin
beklentilerin altında kalması ve dünya genelinde doların değer kazanması ile Gbp/Usd paritesinde
sert satışlar yaşadı.
İngiltere Merkez Bankası’nın koronavirüsün ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında bu hafta
varlık alımlarını 100 milyar sterlin artırması bekleniyor. Bailey, Cuma günkü bir mülakatında
yetkililerin ekonomiyi desteklemek için hazır bulunduğu yönündeki taahhüdünü yineledi. Bugün
İngiltere’de veri akışı sakin. Ancak Perşembe günü yapılacak toplantıda varlık satın alım
programında artış beklentisi sterlin çaprazlarının aşağı yönlü baskısını artırmakta.
PETROL: Cuma günü Baker Hughes tarafından 5-12 Haziran haftasında dair açıklanan haftalık
ham petrol kuyu sayıları 5 adet azalarak 279 adete geriledi. Son dönemde artan ﬁyatlara ragmen
petrol kuyu sayılarındaki azalış endişe vermeye devam ediyor. Bu bize petrol talebinin ciddi
anlamda azaldığını gösterirken petrol ﬁyatlarının düşme ihtimali giderek kuvvetlenmekte. Petrolde
bu hafta düşüşler ön plana çıkabilir.

USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 6.8400 seviyesinin kırılması halinde önce 6.8715 ve
arkasından 6.9000 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 6.8135 seviyesinin kırılması
halinde önce 6.8000 ve arkasından 6.7695 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.
EUR/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.1213’ün kırılması halinde önce 1.1146 ve arkasından 1.1080
seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.1261 seviyesinin kırılması halinde önce 1.1324
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ve arkasından 1.1403 direnci test edilebilir.
ALTIN
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1727 direncinin kırılması halinde önce 1734 ve arkasından
1745 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. Aşağıda ise 1719 desteğin altında önce 1708 ve
arkasından 1693 seviyesine kadar gerileme görülebilir.
GBP/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.2405 desteğinin altında önce 1.2362 ve arkasından 1.2290
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.2523 seviyesinin üzerinde 1.2550 ve
arkasından 1.2612 direnci test edilebilir.
DAX
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 11.790 seviyesinin kırılması halinde önce 11.909 ve
arkasından 12.030 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 11.582 seviyesinin kırılması
halinde önce 11.540 ve arkasından 11.435 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.
USOİL
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 34.60 desteğinin altında önce 33.41 ve arkasından 31.27
seviyesine kadar düşüşler izlenebilir. Yukarıda ise 35.65 direncinin üzerinde önce 36.22 ve
arkasından 37.19 direncine doğru alımlar yaşanabilir.
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