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YURTİÇİNDEN GELECEK VERİLER SONRASI DOLARDA YENİ REKOR DENENEBİLİR

GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Dün yurtiçinde veri akışı sakindi. BİST100 endeksi dünü satıcılı tamamlarken USD/TRY
kurunda da yükselişin devam ettiğini izledik. Kurdaki yükseliş eğiliminin devamını bekliyoruz.
Düşüşler alış fırsatı oluşturmaya devam ediyor.
Bugün yurtiçinde büyümenin öncü göstergelerinden Haziran ayına ait sanayi üretim verisinin % 1.1
artış yapması beklenirken son 3 aydır daralan sanayi üretiminin 3 ayın ardından ilk defa pozitif
geleceği tahmin ediliyor. Bunun yanında aylık ve yıllık açıklanacak perakende satışlarda
ekonominin son dönemde nerede olduğunu bize gösterecektir. Bunların yanında son dönemde
artan ticaret ve turizm gelirlerinin etkisiyle bugün Haziran ayına ait açıklanacak cari açık verisinde
düşüş görülebilir. Gelecek veriler sonrası TL çaprazlarında volatilite yükselebilir.
ABD: Dün ABD’de haftalık işsizlik başvuruları 936K olarak beklentilerin altında pozitif gerçekleşti.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, yeni koronavirüs teşvik paketi konusunda Demokrat
Parti ile Cumhuriyetçi Parti arasında görüş farklılıklarının hala çok büyük olduğunu söyledi. Yapılan
müzakerelerde Covid-19 ile mücadele için okullara ﬁnansmanın 300 milyar dolara çıkarılmasını
talep ettiğini belirten Pelosi, “Demokratlar bir müzakere masasında oturup, Beyaz Saray’ın ülkenin
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ihtiyaçlarını karşılamayan taleplerini meşru hale getirmeyecek” dedi. Başkan Trump bu konuda
yaptığı açıklamalarda Demokratların korona virüs yardım paketinden seçim için fon istemelerinin
görüşmeleri engellediğini, verilecek para miktarı konusunda görüşmelerin tıkandığını söylerken
gelen sorular üzerine ilk döneminde ABD Doları’nı güçlü hale getirdiğini ve ikinci görev dönemimde
doların daha güçlü olacağını belirtti. Ek teşvik paketinde uzlaşmanın uzaması ve taraﬂar arasında
büyük farklılıkların olması dolar üzerinde baskı oluşturmakta. Her ne kadar dolar endeksi yukarı
yönlü bir eğilim başlatsa da bu cephede yaşanacak gelişme dolar endeksinin hızını belirleyecektir.
Bugün ABD’de açıklanacak perakende satışların % 2.0 artması beklenirken çekirdek perakende
satışların % 1.3 geleceği tahmin edilmekte. Büyümeyi yakından ilgilen sanayi üretim verisinin ise
% 3.1 artması öngörülmekte. Bunların yanında kapasite kullanım oranı, Michigan tüketici beklentisi
ve Michigan enﬂasyon verileri de dolar endeksi üzerinde volatilitenin artmasını sağlayacakken
doların küresel bazda değer kazanacağı görüşümüzü koruyoruz.
EURO BÖLGESİ: Dün Almanya’da TÜFE verisi beklentiler dahilinde % – 0.5 açıklanırken doların
küresel bazda hız kazanması ile Eur/Usd paritesinde geri çekilme yaşandı. 1.1910 seviyesi
kırılmadığı sürece paritede düşüş öngörümüzü koruyoruz.
Bugün Euro Bölgesi’nde 2020 yılının 2. Çeyreğe ilişkin büyüme verisinin bir ay öncekiyle aynı
seviyede % 12.1 daralması bekleniyor. Veri sonrası euro çaprazlarında volatilite yükselebilir. Ayrıca
ticaret dengesi ve Fransa’dan açıklanacak TÜFE verisini de takip edeceğiz.
İNGİLTERE: Dün İngiltere’de veri akışı sakin. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, hükümeti olarak
Avrupa Birliğiile Brexit sonrası için bir ticaret anlaşmasına varmaya kararlı olduklarını söylerken
İngiltere’nin alışılan gelen serbest ticaret anlaşmalarında yer almayan “eşit rekabet ortamı”
konusunda taahhütte bulunmayacağını, AB’nin Kanada ile yaptığı anlaşmada da böyle bir
taahhütün olmadığını ifade etti. Johnson açıklamasında, Mayıs ayında yayınlanan belgede ortaya
koyulduğu üzere Kuzey İrlanda Protokolü altındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye bağlı
olduklarını da vurguladı. İngiltere’nin Avrupa Birliği ile Brexit sonrası ticari ilişkilere yönelik bir
anlaşma için sürdürdüğü müzakereleri yöneten David Frost, amaçlarının Eylül ayında bir
anlaşmaya varmak olduğunu söyledi. Avrupa Birliği ile İngiltere arasında, Brexit sonrası ilişkilere
yönelik bir anlaşma için sürdürülen müzakerelerin yeni turu 18 Ağustos’ta başlayacağı ve 21
Ağustos tarihinde sona ereceği bildirildi. Haftaya sterlin çaprazlarında hareketlilik hızlanabilir.
Bugün İngiltere’de veri akışı sakin olacak.
PETROL: Petrol stoklarında azalışın devam etmesi ve küresel petrol talebinin artacağıo beklentiler
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petrol ﬁyatlarını yukarıda tutmuş olsada USOİL’de 44.05, UKOİL’de 46.34 dirençleri kırılmadığı
sürece petrol ﬁyatlarında aşağı yönlü beklentimiz sürecektir. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) global
petrol talebi için 2020 yılı daralma tahminini aylardır ilk kez yukarı yönlü revize etti. IEA, petrol
talebine ilişkin tahminini aşağı yönlü revize etmesine neden olarak jet yakıtı talebinde zayıﬂığın
sürmesini işaret etti. IEA, 2020 ılı için global petrol talebinde daralma beklentisini 140 bin varil/gün
yükselterek 8,1 milyon varil/güne yükseltirken, 2020’de günlük ortalama talebin 91,9 milyon
varil/gün olacağını tahmin etti. Ayrıca kurum global petrol arzının Temmuz ayında, Suudi
Arabistan’ın üretimini 890 bin varil/gün artırmasının etkisi ile 2,5 milyon varil gün yükseldiğine
işaret eden IEA, ABD ve Kanada’nın da üretimlerinin yeniden artmakta olduğunu vurguladı. Petrol
üretiminde beklenenden fazla bir artış olursa petrol ﬁyatlarında düşüşler hızlanabilir.
Bugün Baker Hughes tarafından haftalık ham petrol kuyu sayıları açıklanacak. Geçen hafta
açıklanan petrol kuyu sayıları 4 adet azalış göstererek 247 aadete gerilemişti. Petrol arz ve
talebine yönelik yaşanacak gelişmeler ﬁyatlamaları hızlandıracaktır.

USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 7.3735 seviyesinin kırılması halinde önce 7.4265 ve
arkasından 7.5000 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 7.3000 seviyesinin kırılması
halinde önce 7.2645 ve arkasından 7.1740 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.
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EUR/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.1779’un kırılması halinde önce 1.1711 ve arkasından 1.1621
seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.1826 seviyesinin kırılması halinde önce 1.1863
ve arkasından 1.1910 direnci test edilebilir.

ALTIN
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1954 direncinin kırılması halinde önce 1965 ve arkasından
1981 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. Aşağıda ise 1938 desteğin altında önce 1922 ve
arkasından 1881 seviyesine kadar gerileme görülebilir.
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GBP/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.3047 desteğinin altında önce 1.3012 ve arkasından 1.2949
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.3074 seviyesinin üzerinde 1.3024 ve
arkasından 1.3170 direnci test edilebilir.

DAX
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Teknik olarak baktığımızda yukarıda 12.984 seviyesinin kırılması halinde önce 13.023 ve
arkasından 13.103 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 12.896 seviyesinin kırılması
halinde önce 12.813 ve arkasından 12.757 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.

USOİL
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 42.12 desteğinin altında önce 41.70 ve arkasından 41.13
seviyesine kadar düşüşler izlenebilir. Yukarıda ise 42.69 direncinin üzerinde önce 43.07 ve
arkasından 43.60 direncine doğru alımlar yaşanabilir.
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