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ABD EKONOMİSİNE YÖNELİK POZİTİF İŞARETLER DOLARA DEĞER KAZANDIRMAYA
BAŞLADI

GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Cuma günü yurtiçinde veri akışı sakindi. BIST100 endeksi Cuma sabahı sert satıldıktan
sonra tepki alımı gösterdi ve günü alıcılı kapatmayı başardı. Ancak borsadaki satışların devamını
bekliyoruz. Gelen sert satışların ardından BİST’te devre kesici uygulamasının sınırları yeniden
çizildi. BIST’in ilk eşik olarak %5 veya daha fazla ve ikinci eşik olarak %7 veya daha fazla düşmesi
halinde işlemlerin durdurulmasına yönelik Endeks Bazlı Devre Kesici Sistemi devreye alındı.
Kurlarda ise yeni tarihi zirveler test edilirken yükselişin devam edeceği düşüncesindeyiz.
Bugün yurtiçinde Mayıs ayına ait işsizlik oranı açıklanacak. Nisan ayında işsizlik oranı % 12.8’e
gerilemişti. İşsizliğin artmasını bekliyoruz ancak piyasa üzerinde bir etki yaratmasını beklemiyoruz.
ABD: Cuma günü gözler ABD’den gelen verilerdeydi. Tarım dışı istihdam beklentilerin üzerinde
1763K olarak açıklanırken işsizlik oranı ise beklentilerin altında ise % 11.1’den % 10.2’ye geriledi.
Ortalama saatlik kazançların aylık bazda % 0.5 azalış beklentisine karşılık % 0.2 artarken yıllık
bazda ise beklentilerin üzerinde % 4.8 artış gösterdi. Gelebn verilerin ekonomide toparlaanma ve
istihdamda yükseliş göstermesinin ardından dolar küresel bazda değer kazandı. ABD Başkanı
Trump haftasonu yaptığı açıklamalarda işsizlik yardımları, borçların ertelenmesi, öğrenci kredisi
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yardımları ve bordro vergileri konularında adımlar atacaklarını belirterek, işsizlik yardımlarını yıl
sonuna kadar uzatacaklarını söyledi. ABD’de Cumhuriyetçiler ve Demokratlar yeni teşvik paketi
üzerinde henüz anlaşabilmiş değiller. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Hazine Bakanı
Steven Mnuchin, koronavirüs yardım görüşmelerini yeniden başlatmaya hazır olduklarını ifade
ettiler. Haftalardır sürdürülen müzakerelerde sonuç alınamaması Başkan Trump’ıyardım paketinin
bazı maddelerini Başkanlık Kararnamesi yolu ile uygulamaya sokmaya yöneltmişti. Pelosi, Başkan
Trump’ın çıkardığı kararnameleri “anayasaya aykırı”ve “ilizyon” olarak tanımladı. Daha öncede
söylediğimiz gibi yeni teşvik paketinin kabul edilmesi dolar endeksine pozitif katkı sağlayacağından
anlaşma sağlandıktan sonra küresel bazda doların değer kazandığını görebiliriz.
Bugün ABD’de veri akışı sakin.
EURO BÖLGESİ: Cuma günü Almanya’dan gelen sanayi üretim verisi beklentilerin üzerinde % 8.9
açıklanırken Dax tarafında gelen verinin ardından yukarı yönlü ivme izledik. Almanya’da sanayinin
toparlanması ekonomiye dair umutları artırdı. Ancak özellikle ABD’den Cuma günü gelen verilerin
ardından dollar endeksinde görülen yükseliş Eur/Usd paritesinin baskı altında kalmasını sağladı.
1.1910 seviyesinin geçilmemesi halinde paritede düşüşün devamını bekliyoruz.
Bugün Euro Bölgesi’nde açıklanacak Sentix tüketici güveninin – 16 gelmesi bekleniyor. Son 5 aydır
Sentix tüketici güveni negatif bölgede seyretmekte. Gelecek veri euro çaprazlarını
hareketlendirebilir.
İNGİLTERE: Cuma günü İngiltere’de halifax konut ﬁyat endeksi beklentilerin üzerimnde % 1.6
olarak açıklandı. Gbp/Usd paritesi doların küresel bazda değer kazanmasının ardından düşüş
kaydetti. Bugün İngiltere’de veri akışı sakin. Sterlinde satış baskısı devam ediyor.
PETROL: Cuma günü ABD’de Baker Hughes tarafından açıklanan haftalık ham petrol kuyu sayısı 4
adet azalışla birlikte 247 adete geriledi. Petrol ﬁyatlarında tepe bölgeler geçilmedikçe satış
eğiliminin başladığını düşünüyoruz. Suudi Aramco’nun petrol talebinin yılın geri kalanında
yükseleceğine dair beklentisini açıklaması sonrası 2 gündür devam eden kayıplar bir miktar
durmuş gözükmekte. Bununla beraber OPEC ve üretici diğer ülkelerin, tarihi üretim kısıntılarının
ardından, bu ayın başından itibaren piyasaya verdiği petrol miktarını artırmayı planlamaları petrol
ﬁyatlarında daha sert çekilşmeye sebep olabilir.
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Teknik olarak baktığımızda yukarıda 7.3600 seviyesinin kırılması halinde önce 7.4287 ve
arkasından 7.5170 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 7.2640 seviyesinin kırılması
halinde önce 7.2020 ve arkasından 7.1140 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.

EUR/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.1755’nin kırılması halinde önce 1.1720 ve arkasından 1.1677
seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.1803 seviyesinin kırılması halinde önce 1.1845
ve arkasından 1.1910 direnci test edilebilir.
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ALTIN
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 2036 direncinin kırılması halinde önce 2047 ve arkasından
2061 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. Aşağıda ise 2015 desteğin altında önce 1999 ve
arkasından 1981 seviyesine kadar gerileme görülebilir.
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Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.3040 desteğinin altında önce 1.3009 ve arkasından 1.2971
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.3076 seviyesinin üzerinde 1.3108 ve
arkasından 1.3170 direnci test edilebilir.

DAX
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 12.757 seviyesinin kırılması halinde önce 12.817 ve
arkasından 12.978 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 12.628 seviyesinin kırılması
halinde önce 12.530 ve arkasından 12.356 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.
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USOİL
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 41.67 desteğinin altında önce 41.23 ve arkasından 40.54
seviyesine kadar düşüşler izlenebilir. Yukarıda ise 42.05 direncinin üzerinde önce 42.69 ve
arkasından 43.80 direncine doğru alımlar yaşanabilir.
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