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Günlük Yorum :
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD'de ekonomik görünümün açıkça
canlandığını, ancak toparlanmanın düşük ücretli işlerde çalışanlar için daha yavaş güç kazandığını
ifade etti. Zor bir dönemden geçildiğini yineleyen Powell, "Henüz düzlüğe çıkmadık ancak şimdi
gerçek bir ilerleme kaydettiğimizi söylemekten memnuniyet duyuyorum. Bazı ülkeler hala Kovid19'un pençesinde korkunç bir şekilde acı çekerken, ABD'deki ekonomik görünüm açıkça canlandı."
dedi. Powell, aşılama oranının arttığına işaret ederek, maliye ve para politikasının güçlü destek
sağladığını, ekonominin yeniden normalleştiğini ve güçlü ekonomik faaliyet ile istihdamı
beraberinde getirdiğini aktardı.
ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın ikinci çeyreğinde, 463 milyar dolar borçlanmanın planlandığını
bildirdi. Haziran sonu nakit dengesinin 800 milyar dolar olacağının tahmin edildiği belirtilen
açıklamada, borçlanma öngörüsünün hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının
etkilerine karşı sağladığı ilave destekten dolayı şubatta duyurulan tahminden 368 milyar dolar
fazla olduğu aktarıldı. Bakanlık, şubatta paylaştığı tahminde, Hazinenin ilk çeyrekte 274 milyar
dolar borçlanmasının beklendiğini, mart sonu nakit dengesinin 800 milyar dolar olacağının
öngörüldüğünü duyurmuştu.
Nisan ayında TÜFE, %1,8 olan beklentilerin altında aylık bazda %1,68 arttı. Yıllık TÜFE, %17,14'e
yükselerek Mayıs 2019'dan bu yana en yüksek seviyede. Merkez Bankası, Enflasyon Raporu'nda
enflasyonun nisanda tepe yapmasını beklediklerini vurgulamıştı. Piyasada bazı katılımcılar da
nisanda tepe noktayı görmüş olabileceğimizi değerlendirirken; kur geçişkenliği, ÜFE'deki ve emtia
fiyatlarındaki seyirle bazılarının tepe beklentisinin ötelendiğini görüyoruz. Başta ham petrol, ana
metaller ve tütün ürünleri kaynaklı olmak üzere ÜFE'de aylık %4,34 artışla Eylül 2018'den bu yana
en yüksek artışı görüyoruz. Son iki ayda daha belirgin olmak üzere yıl başından bu yana
ortalama %3,1 artan ÜFE'nin tarihsel aylık ortalaması ise %0,9'larda. ayın en yüksek seviyesinde.

S&P500
Tesla ve Amazon gibi hisselerin teknoloji borsası Nasdaq endeksini dün kısmi baskıladığı gözlenirken, S&P 500 ve
Dow Jones endeksi dünü hafif artıda kapadı. Teknik açıdan 4065 üzerinde kaldıkça yükseliş devam edecektir ve
4200-4225 kuvvetli direnç seviyelerinin geçilmesi halinde 4265 gündeme gelecektir.

Destekler : 4140 - 4065

Dirençler : 4200 – 4225

EUR/USD
EURUSD dün 1.2070-1.2012 aralığında , oldukça dar bir bantta hareket etti. Bununla beraber momentumun oldukça
düştüğünü görüyoruz. Göstergeler güniçi hareketlerde bir süre yatay dalgalanmaların hakim olacağına işaret ediyor.
Diğer yandan genel olarak baktığımızda, 1.17 seviyelerinden başlayan yükseliş trendinde oluşan kanal açısı halen
yukarı yönlü olsa da, fiyat hareketleri ile kanal dışına çıkmaya başladığı görülüyor. Bu durum alıcıların gücünü
kaybetmeye başladığına işaret ediyor. 1.2000 bu noktada takip edeceğimiz önemli destek olarak izlenecektir. Bu
seviyenin altında satış baskının artması beklenebilir.

Destekler : 1.2000 -1.1930

Dirençler : 1.2090- 1.2150

GBP/USD
Başkanı Powell'ın, ABD'de ekonomide gerçek ancak eşit olmayan bir toparlanma olduğunu vurgulayarak ekonomi
anlamında henüz düzlüğe çıkmadıklarını belirtmesi ve ISM endeksinin beklentilerin altında kalmasıyla ABD 10
yıllıkların faizinin dün %1,58 seviyesinin altını test etmesiyle GBP/USD paritesi 1,3933 seviyelerine kadar yükseldi..
1,3740 kırılmadıkça orta vadeli yükseliş devam edecektir. 1,4060 noktası kuvvetli direnç olarak takip edilebilir.
Sıkışma devam edecektir.

Destekler : 1.3800 – 1,3740

Dirençler : 1,3860 – 1.3920

USDTRY
Dün 8.33 seviyelerinden 8.2350 seviyelerine gevşeyen Dolar /TL’de momentum oldukça düşük. Merkez Bankasının 6
Mayıs Perşembe günü yapacağı toplantıda çıkacak kararı şimdiden beklemeye geçtiği söylenebilir. Gün içi sığ
hareketlerin devamı beklenirken, olası geri çekilmelerde 8.1250 güçlü destek olarak takip edilmektedir. Yukarı yönlü
hareketlerde ise 8.33 ve 8.48 seviyeleri güçlü dirençler olarak izleniyor.

Destekler : 8.1250- 8.00

Dirençler : 8.33- 8.48

ALTIN
Başkanı Powell'ın, ABD'de ekonomide gerçek ancak eşit olmayan bir toparlanma olduğunu vurgulayarak ekonomi
anlamında henüz düzlüğe çıkmadıklarını belirtmesi ve ISM endeksinin beklentilerin altında kalmasıyla ABD 10
yıllıkların faizinin dün %1,58 seviyesinin altını test etmesiyle altın fiyatları tekrardan 1797 direncine kadar yükseldi.
Ancak bu seviyeler gene kırılmadı ve bu sabah 1785 noktasına geriledi. Teknik açıdan 1797 kuvvetli direncinin
aşılmasıyla yükseliş momentum kazanacaktır.

Destekler :

1777 - 1765

Dirençler : 1797 - 1810

PETROL
ABD ve Avrupa'da yakıt talebinin artacağına yönelik iyimserlikle birlikte petrol fiyatları kazanımlarını korudu.
Özellikle bu sabah Aramco CEO’nun petrol talebine ilişkin iyimserliğni koruduğunu açıklaması da bu tezi
desteklemekte. Teknik açıdan orta vade de 68,40 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 69,60 seviyeleri gündeme
gelecektir.

Destekler :

66,30 - 65,40

Dirençler : 68,40 - 69,60
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Açıklanan

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Tüketici Kredisi (Mar)
M4 Para Kaynağı (Aylık) (Mar)
İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Nis)
İpotek Onayları (Mar)
İpotek Kredisi (Mar)
Net Bireysel Krediler
İhracatlar
İthalatlar
Ticaret Dengesi (Mar)
Kırmızı Kitap (Aylık)
Kırmızı Kitap (Yıllık)
Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISN) - New York İşletme Koşulları (Nis)
ISM-New York Endeksi (Nis)
Savunma Harici Dayanıklı Mallar (Aylık) (Mar)
Fabrika Siparişleri (Aylık) (Mar)
Ulaşım Hariç Fabrika Siparişleri (Aylık) (Mar)
IBD/TIPP Ekonomik İyimserlik
FOMC Üyesi Daly’nin Konuşması
Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları

Beklenti

0,500B
60,7
92,30K
5,80B

74,50B

1,3%

Önceki

-1,246B
0,8%
60,7
87,70K
6,20B
4,9B
187,30B
258,30B
-71,10B
-17,2%
13,9%
37,2%
804,5
0,5%
-0,8%
-0,6%
56,4
4,319M

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.

