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KÜRESEL VERİ AKIŞININ SAKİN OLDUĞU GÜNDE DOLAR ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER ÖN
PLANDA OLACAKTIR
GÜNÜN GELİŞMELERİ

TÜRKİYE: Dün Temmuz ayına ait açıklanan Merkezi Yönetim bütçe dengesi Temmuz’da 29,7
milyar TL açık verdi. Bütçe açığının giderek artması olası teşvikleri ve vergi indirimlerini
zorlaştırırken bu ortamda olsak bile hükümeti zam yapmaya zorlayabilir. Bu durum Türk Lirası’nda
değer kaybının artmasına sebep olabilir. Bank of America dün yayınladığı araştırma notunda Türk
Lirası’nın değerinin altında olmadığını ve liradaki zayıﬂamanın sürmesini bekliyor. BOFA, Türkiye’de
yüksek enﬂasyon ve cari açığın tekrar artmasının ekonomiye zarar verme ihtimalini yüksek
gördüklerini ve küresel bazda doların değer kaybetmesine karşın Türk Lirası karşısında yükselmeye
devam ettiğinin altını çizdi.
Bugün yurtiçinde önemli veri akışı yok.
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ABD: Dün ABD’de New York imalat endeksi beklentilerin altında 3.7 puan açıklandı. ABD’de
kongrenin tatile girmesi özellikle ek teşvik paketi üzerinde uzlaşının tıkanmasına sebep olurken
dollar endeksinde satış baskısının da artmasına neden oldu. Dolar endeksini yakından takip
edeceğiz. 92.56 seviyesi oldukça kritik. Bu seviyenin üzerinde kalmamız önümüzdeki dönemde
doların tekrar güçlenmesini sağlayabilir. Ancak şayet dollar endeksi 92.56 seviyesinin altına
yerleşir ise 88.00 seviyelerine doğru düşüşler artabilir. Dolar endeksindeki düşüş ve aşının
belirsizliği altın ve gümüş ﬁyatlarını yükseltsede altında 2040, gümüşte 28.75 seviyeleri
kırılmadıkça satış baskısı devam edecektir.
Bugün ABD’de konut başlangıçları ve yapı ruhsatları verilerini takip edeceğiz.
EURO BÖLGESİ: Dün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakindi bugün önemli bir haber akışı
beklenmiyor. Eur/Usd paritesinde 1.1910 seviyesi kırılmadığı sürece satış baskısı ön planda
olacaktır. Bu seviyenin kırılması halinde ise alımlar serrtleşebilir.
İNGİLTERE: Dün İngiltere’de veri akışı sakindi. Doların küresel bazda değer kaybetmesi ile bu
sabah Gbp/Usd kritik direnç bölgesi olan 1.3170 seviyesini test etti. İngiltere Başbakanı Boris
Johnson’ın Sözcüsü, İngiltere’nin hala Avrupa Birliği ile Eylül ayında bir anlaşmaya varılabileceğine
inandığını söyledi. Bugün İngiltere’de veri akışı sakin. Dolar endeksi tarafında yaşanacak
gelişmeler pariteyi şekillendirebilir.
PETROL: Son haftalarda petrol stoklarında yaşanan düşüşün devam etmesi ve küresel petrol
talebinin artacağı beklentileri petrol ﬁyatlarını yükseltsede son görülen tepelerin kırılmaması
petrolde satış baskısının devam ettiğini göstermekte.
Bu akşam ABD’de Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından özel sektöre ait haftalık ham petrol stokları
açıklanacak. Geçen hafta stoklarda – 4.4 milyon varil azalış görülmüştü. Gelecek veri sonrası petrol
ﬁyatlarrında volatilite artabilir.

USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 7.3935 seviyesinin kırılması halinde önce 7.4195 ve
arkasından 7.4610 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 7.3720 seviyesinin kırılması
halinde önce 7.3590 ve arkasından 7.3400 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.
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EUR/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.1882’nin kırılması halinde önce 1.1854 ve arkasından 1.1829
seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.1910 seviyesinin kırılması halinde önce 1.1965
ve arkasından 1.2014 direnci test edilebilir.

ALTIN
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Teknik olarak baktığımızda yukarıda 2007 direncinin kırılması halinde önce 2020 ve arkasından
2028 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. Aşağıda ise 1990 desteğin altında önce 1980 ve
arkasından 1966 seviyesine kadar gerileme görülebilir.

GBP/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.3150 desteğinin altında önce 1.3120 ve arkasından 1.3074
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.3170 seviyesinin üzerinde 1.3200 ve
arkasından 1.3297 direnci test edilebilir.
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DAX
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 12.912 seviyesinin kırılması halinde önce 12.953 ve
arkasından 13.103 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 12.796 seviyesinin kırılması
halinde önce 12.713 ve arkasından 12.644 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.

USOİL
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 42.57 desteğinin altında önce 42.09 ve arkasından 41.33
seviyesine kadar düşüşler izlenebilir. Yukarıda ise 43.09 direncinin üzerinde önce 43.54 ve
arkasından 44.20 direncine doğru alımlar yaşanabilir.
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