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Günlük Yorum :
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, "Kamu yatırımlarını, net sıfır emisyona geçişimizi
kolaylaştırabilecek ve finansal sistemimizin işleyişini güçlendirebilecek alanlara yönlendirmeye
kararlıyız. Böylece çalışanlar, yatırımcılar ve işletmeler, iklim değişikliğiyle mücadelenin sunduğu
fırsatı yakalayabilir." dedi.
ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Tahran yönetimiyle devam eden nükleer anlaşma
müzakereleri için İran ekonomisini rahatlatacak bazı yaptırımları hafifletmeye açık olduğu
sinyalini verdiği belirtildi. Wall Street Journal'ın konuya aşina kişilere dayandırdığı haberine göre,
ABD'nin, İran Merkez Bankasına, ulusal petrol ve tanker şirketlerine, çelik, alüminyum da dahil
olmak üzere diğer birkaç önemli ekonomik sektöre yönelik terör yaptırımlarını kaldırmaya açık
olduğu kaydedildi. İran'ın söz konusu sektörleri ABD ile 2015 yaptığı Nükleer Anlaşma kapsamında
tekrar geri kazanmaya çalıştığı, nükleer anlaşmaya geri dönmesi için, ülkeye karşı uygulanan
yaklaşık bin 500 yaptırımın sadece 800'ünün hafifletilmesinin yeterli olacağı ifade edildi.
ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Türkiye'nin F-35 programından resmi olarak çıkarıldığına
ilişkin Ankara'ya bildirimde bulunduğu belirtildi. Yetkili, bildirimde, 2006'da katılımcıların
imzasına açılan ve Türkiye'nin 26 Ocak 2007'de imzaladığı Ortak Mutabakat Zabtı'nın feshedilmiş
olduğunun ve yeni mutabakat metnine Türkiye'nin dahil edilmediğinin belirtildiğini kaydetti.
Bugün ECB'nin faiz kararı ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın basın toplantısı yatırımcıların
odağında bulunuyor. ECB'nin, bugünkü toplantısında faizlerde ve para politikasında bir değişiklik
yapması beklenmiyor. Analistler, ECB Başkanı Lagarde'ın yılın ikinci çeyreğinde tahvil alım
programının hızı üzerindeki olası değişikliklere ilişkin ipucu verebileceğini belirterek, Pandemi
Acil Varlık Alım Programı'nda (PEPP) olası değişiklik için haziran ayının işaret edilebileceğini ifade
etti.

S&P500
ABD vadelileri ise hafif ekside. ABD on yıllık tahvil faizi de artan vaka sayıları ve devam eden ekonomilerdeki
normalleşme endişeleri ile birlikte %1,56 seviyelerinde yataya yakın. Teknik açıdan 4100 üzerinde kaldıkça yükseliş
devam edecektir ve 4200 seviyeleri gündeme gelecektir.

Destekler : 4100 - 4060

Dirençler : 4180 – 4200

EUR/USD
Paritede teknik göstergelerimiz yükseliş yönlü teyit vermeyi sürdürüyor. 100 Günlük hareketli ortalama ise 1.2060
bölgesinde direnç oluşturmuş durumda. Yükselişin devamı için hareketli ortalamanın destek haline gelmesini izlemek
gerekiyor. Geri çekilmelerde ise 1.1930 güçlü destek olarak izleniyor. Gün içerisinde 1.2080-1.2000 aralığı izlenebilir.

Destekler : 1.2000- 1.1930

Dirençler : 1.2080 -1.2120- 1.2190

GBP/USD
ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde görülen gerileme haareketi ile DXY endeksinde zayıflamaya neden olurken, GBP/USD
paritesi de tekrardan 1.4000 seviyelerinin üzerine atsa da burda kalıcı olmadı ve 1.3930 seviyelerine geriledi.
1,3730 kırılmadıkça orta vadeli yükseliş devam edecektir. 1,4060 noktası kuvvetli direnç olarak takip edilebilir.
Özellikle ABD 10 yıllık tahvil fazilerinin seyri paritenin yönü açısından önemli olacaktır.

Destekler : 1.3960 – 1,3920

Dirençler : 1,4060 – 1.4120

USDTRY
Dolar/TL’de momentumun bir miktar artmasıyla beraber 8.23 seviyelerine kadar yükseliş izliyoruz. Kısa vadeli
indikatörler pozitif bölgede bulunarak yükselişi teyit etmekte. Yükselişin devamı halinde 8.28 güçlü direnç olarak
takip edilecektir. Geri çekilmelerde ise 8.10 artık destek olarak takip ediliyor.

Destekler 8.10- 8.00

Dirençler : 8.28 - 8.47

ALTIN
ABD 10 yıllık tahvil fazilerinin 1,55 seviyelerine kadar gerilemesi ile altın fiyatları 1790 seviyelerine kadar yükselirken,
dün tahvil faizlerinin tekrardan 1,63 seviyelerine yükselmesi ile 1765 seviyelerine kadar geriledi. Teknik açıdan 1765
üzerinde kalıcılık sağlanmasıyla 1795 seviyeleri tekrar görüldü. 1805 noktasının üzerinde kalıcılık sağlanması
durumunda yükseliş ivmelenebilir.

Destekler :

1765 - 1752

Dirençler : 1795 - 1805

PETROL
Stoklardaki artış ve koronavirüs vaka sayılarındaki yükselişin petrol talebini baskılayacağı endişesiyle birlikte Brent
petrolün varil fiyatı vadeli işlemlerde 64 $ seviyesine geriledi. Teknik açıdan orta vade de 67 üzerinde kalıcılık
sağlanması durumunda 69,00 seviyeleri gündeme gelecektir.

Destekler :

64,00 - 62,80

Dirençler : 65,40 - 67,50
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Açıklanan

Tüketici Güveni (Nis)
Yabancı Turist Girişi (Yıllık) (Mar)
İngiliz Sanayi Birliği (CBI) Sanayi Sipariş Trendi (Nis)
Mevduat Hesap Oranı (Nis)
ECB Marjinal Borçlanma Oranı
ECB Para Politikası Duyurusu
Faiz Oranı Kararı (Nis)
Chicago Fed Ulusal Faaliyeti (Mar)
Devam Eden İşsizlik Sigortası Başvuruları
İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları
İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları - 4 Haftalık Ortalama
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Basın Açıklaması
Mevcut Konut Satışları (Aylık) (Mar)
Mevcut Ev Satışları (Mar)
ABD Öncü Endeks (Aylık) (Mar)
Tüketici Güveni (Nis)
Bundesbank Başkan Yardımcısı Buch Konuşma Yapacak
Kansas City Fed Bileşik Endeksi (Nis)
KC FED İmalat Endeksi (Nis)

Beklenti

2
-0,50%

0,00%
3.667K
617K

0,8%
6,19M
1,0%
-10,8

Önceki

86,7
-68,96%
-5
-0,50%
0,25%
0,00%
-1,09
3.731K
576K
683,00K
-6,6%
6,22M
0,2%
-10,8
26
23

Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında
değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri
dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir.
Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece
burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar
doğurmayabilir.

