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GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Dün yurtiçinde önemli bir veri akışı yoktu. BİST100 endeksi ufakta olsa günü alıcılı
tamamlarken Usd/Try kuru günü yataya yakın negatif tamamladı. Gözler yarın açıklanacak faiz
kararında olacak. TCMB’nin faizleri değiştirdiğini düşünmesekte artan cari açık ve enﬂasyon
noktasında ne düşündüğü ve nasıl önlem alacağı ﬁyatlamalarda belirleyici olabilir.
Bugün yurtiçinde veri akışı sakin. Özellikle son dönemde doların küresel piyasada sert değer
kaybına rağmen Usd/Try kurunun yukarı gitmesi bundan sonraki süreçte bu artışın hızlanacağını
bize göstermekte.
ABD: Dün ABD’de konut piyasasına ilişkin gelen verilerde konut başlangıçları ve yapı ruhsatlarının
beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini izledik. Dolar endeksi buna rağmen ek teşvik paketinde
anlaşmanın gelmemesiyle satış eğilimini sürdürdü. ABD Temsilciler Meclisi’nin Başkanı Nancy
Pelosi, Kongre’deki Demokratlar’ın Corona virüs yardım paketi için tekif ettikleri bütçeyi yarıya
indirmeye sıcak baktıklarını söyledi. Pelosi, bir anlaşmaya varmak için Kongre’nin, federal devletin
faaliyetlerini sürdürebilmesine olanak sağlayacak gelecek mali yılın bütçesini onaylayacağı Eylül
ayının sonuna kadar beklemeyi istemediğini de belirtti. Trump yönetiminden kıdemli bir yetkili,
bazı Demokrat ve Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin daha küçük, 500 milyar dolar civarında, olacak
bir yeni koronavirüs teşvik paketi üzerinde uzlaşmaya varma konusunda istekli olduklarını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile haftasonu yapılması planlanmış olan ticaret görüşmelerinin
kendisi tarafından ertelendiğini söyledi.
Bugün ABD’de Fed toplantı tutanakları yayınlanacak. Daha önce gerçekleştirilen faiz toplantısının
sonuçlarının yayınlanacağı tutanaklarda korona virus sonrası büyüme, enﬂasyon ve istihdamda
gelinen nokta ve gidilecek noktayı öngörmemizi sağlayacağından tutanaklar sonrası piyasada
volatilite yükselebilir.
EURO BÖLGESİ: Dün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakindi. Parite kritik bir direnç noktası olan
1.1910 seviyesinin üstüne çıkmasına ragmen çok güçlü gözükmüyor. Bu yüzden alımlarda dikkatli
olmakta fayda var.
Bugün Euro Bölgesi’nde enﬂasyon verileri ön planda olacaktır. TÜFE yıllık bazda % 0.4 beklenirken
çekirdek TÜFE yıllık bazda % 1.2 beklenmekte. Avrupa Merkez Bankası’nın faizler ve parasal
genişleme noktasında en dikkat ettiği verilerden olan enﬂasyon verilerinin ardından euro
çaprazlarında hareketlilik hızlanabilir.
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İNGİLTERE: Dün İngiltere’de veri akışı sakindi. Doların küresel bazda değer kaybetmesi sonrası
paritede sert yükselişler yaşandı.
Bugün İngiltere’de de enﬂasyon verileri ön planda olacak. TÜFE’nin yıllık bazda % 0.6 artması
beklenirken çekirdek TÜFE’nin yıllık bazda % 1.3 artması öngörülmekte. ÜFE girdinin aylık bazda %
1.1 geleceği tahmimn edilirken ÜFE çıktının aylık bazda % 0.3 gerçekleşeceği düşünülmekte.
Gelecek veriler sonrası sterlinde volatilite artabilir diğer yandan dollar endeksindeki gelişmeler
yine parite bakımından yönlendirici olacaktır.
PETROL: Dün akşam ABD’de Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından özel sektöre ait açıklanan
haftalık ham petrol stokları 4.26 milyon varil azalış gösterdi. Petrol stoklarındaki düşüş bu haftada
devam ederken bu durum petrol ﬁyatlarını yukarıda tutuyor. Son tepeler yukarı yönlü kırılmaıkça
petrol ﬁyatlarında düşüş beklentimiz devam ediyor. Ancak bugün gelecek stok verilerini yakından
takip edeceğiz. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol yaptığı açıklamalarda büyük bir sürpriz
olmazsa petrol ﬁyatlarının ciddi şekilde yukarı gitmesini beklemediğini, hatta Kovid-19 salgınında
ikinci dalga gelirse petrole olan talebin azalacağını ve ﬁyatlarda ciddi düşüşler görebileceğimizi
aktardı.
Bugün ABD’de Enerji Bilgi İdaresi tarafından açıklanacak haftalık ham petrol stoklarının 2.9 milyon
varil azalacağı tahmin edilmekte. Gelecek veri sonrası petrol ﬁyatlarında volatilite artabilir.

USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 7.3765 seviyesinin kırılması halinde önce 7.3945 ve
arkasından 7.4610 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 7.3495 seviyesinin kırılması
halinde önce 7.3150 ve arkasından 7.2645 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.
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EUR/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.1910’un kırılması halinde önce 1.1863 ve arkasından 1.1820
seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.1965 seviyesinin kırılması halinde önce 1.1994
ve arkasından 1.2030 direnci test edilebilir.

ALTIN
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Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1994 direncinin kırılması halinde önce 2006 ve arkasından
2015 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. Aşağıda ise 1984 desteğin altında önce 1976 ve
arkasından 1965 seviyesine kadar gerileme görülebilir.

GBP/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.3233 desteğinin altında önce 1.3170 ve arkasından 1.3120
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.3264 seviyesinin üzerinde 1.3297 ve
arkasından 1.3347 direnci test edilebilir.
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DAX
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 12.900 seviyesinin kırılması halinde önce 12.953 ve
arkasından 13.052 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 12.804 seviyesinin kırılması
halinde önce 12.757 ve arkasından 12.640 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.

USOİL
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Teknik olarak baktığımızda aşağıda 42.75 desteğinin altında önce 42.40 ve arkasından 41.87
seviyesine kadar düşüşler izlenebilir. Yukarıda ise 43.28 direncinin üzerinde önce 43.58 ve
arkasından 44.40 direncine doğru alımlar yaşanabilir.
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