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DolarTL’de Yükseliş Eğilimi Devam Ediyor

GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Dün yurtiçinde veri akışı sakindi. TCMB Başkanı 2020 yılının ilk enﬂasyon sunumunu
gerçekleştirdi. 2020 yılı enﬂasyon beklentisi % 8.2’de 2021 yılı enﬂasyon beklentisi ise % 5.4’te
sabit bırakıldı. Banka petrol ﬁyatları ortalama beklentisini 57 dolardan 60 dolara yükseltirken gıda
enﬂasyonu beklentisini ise % 11 olarak korudu. Murat Uysal yaptığı konuşmada ABD ve Çin
arasındaki ticaret anlaşmasının, Brexit sürecine ilişkin belirsizliklerin azalması ve küresel para
politikalarının destekleyici duruşunun, büyümeyi bir miktar olumlu etkilediğini ifade ederken
jeopolitik riskler, kuraklık ve son günlerde Çin’de baş gösteren salgın hastalığa ilişkin artan
endişelerin küresel büyüme üzerinde aşağı yönlü riskler oluşturduğunu kaydetti. Küresel
enﬂasyondaki zayıf seyrin ve gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarında genişleyici
tutumlarının gelişmekte olan ülkelere portföy akımlarını hızlandırdığını söyledi. Enﬂasyondaki
düşüş nedeniyle ülke risk priminin azaldığını ifade eden Uysal, bu nedenle faiz indirimlerini
uyguladıklarını belirtti. Uysal, enﬂasyondaki düşüşün devam edeceğini vurguladı.
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Bugün Türkiye’de Aralık ayına ait cari denge verileri izlenecek. Ticari dengenin açığa doğru
kaymasıyla birlikte Türk Lirası’ndaki değer kaybının sürmesi olası.
ABD: Dün ABD’de 2019 yılının 4. çeyreğine ilişkin açıklanan büyüme verisi beklentiler dahilinde %
2.1 olarak gerçekleşti. Yıllık bazda büyüme ise % 2.3 oldu. ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre
2019’da büyüme, 2016’dan bu yana görülen en düşük seviyede gerçekleşti. Büyüme, 2018 yılında
% 2,9 olmuştu. Dolar endeksinde dün kısmi geri çekilme yaşanırken ABD 10 yıllık tahvil faizleri
yatay seyretti. Dünya Sağlık Örgütünün acil durum ilan etmesinin ardından gerileyen borsalar
Beyaz Saray Ekonomi Konseyi Direktörü Larry Kudlow’un, Çin’de ortaya çıkan ve hızla yayılan
koronavirüs salgınının Amerikan ekonomisine “minimal etkisi” olacağını savunmasının ardından
yükselişe geçti.
Bugün ABD’de ABD’li vatandaşların tasarruf eğiliminde mi tüketim eğiliminde mi olacağını
gösteren kişisel harcama ve kişisel gelir verileri açıklanacak. Kişisel gelirler aylık bazda % 0.3
beklenirken kişisel harcamalarda benzer şekilde % 0.3 beklenmekte. Harcama kanalında görülecek
artış enﬂasyonu pozitif etkileyeceği gibi doların bir miktar değer kazanmasına yol açabilir.
EURO BÖLGESİ: Dün Euro Bölgesi’nde açıklanan işsizlik oranı beklentilerin altında % 7.5
açıklanırken pozitif bir gelişme gösterdi. 1.0996 seviyesinin kırılamamasıyla dün tepki alımları
gözlemlendi. Dolar endeksinde 97.78 seviyesi kırılmadığı sürece paritede düşüş beklentimiz devam
edecektir.
Bugün Euro Bölgesi’nde Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararında en çok dikkat ettiği verilerden
olan TÜFE yıllık bazda % 1.4 beklenirken çekirdek TÜFE yıllık bazda % 1.2 bekleniyor. 2019 yılının
4. Çeyreğine ilişkin büyüme verisi ise % 0.2 beklenmekte. Açıklanacak veriler sonrası euro
çaprazlarında volatilite artabilir.
İNGİLTERE: Dün İngiltere Merkez Bankası (BOE) beklenildiği gibi faizlerde herhangi bir değişikliğe
gitmeyerek faizleri % 0.75 seviyesinde sabit bıraktı. Banka varlık satın alım programını da 435
milyar sterlin düzeyinde tuttu. Faiz kararı 7’ye karşı 2 oyla kabul edilirken 2 üyenin faiz indirimi
yönünde oy kullandığını izledik. Beklentiler 3 üyenin faiz indirimi yönündeyken 2 üyenin faiz
indirimi istemesi sterline değer kazandıran unsur oldu. Varlık satın alım programı ise 9 üyenin
tamamının kararıyla oybirliğiyle sabit bırakıldı. BOE, 2020 yılı büyüme beklentisini % 1.25’ten %
0.75’e çekerken 2021 büyüme beklentisini % 1.75’ten % 1.50’ye çekti. BOE yaptığı açıklamada
global ekonomide toparlanma işaretlerinin görülmemesi durumunda faiz indiriminin gerekli
olabileceği uyarısında bulundu. Ancak İngiltere’nin beklentiler doğrultusunda toparlanması halinde
muratakel.com © Tüm Hakları Saklıdır.

Bültenler

ise faiz artırımının gelebileceğinin de altını çizdi. BOE ayrıca AB ile 2021’den itibaren derin bir
serbest ticaret anlaşması olacağı varsayıldığını, tahminler oluşturulurken piyasada faizin bu yıl
%0.50’ye indirileceği beklentisinin temel alındığı ifade edildi.
Bugün İngiltere’de mortgage başvuruları açıklanacak ancak verilerin sterlin üzerinde bir etki
yaratmasını beklemiyoruz.
PETROL: Dün Dünya Sağlık Örgütünün acil durum ilan etmesinin ardından borsalarda görülen geri
çekilmeye parallel düşen petrol ﬁyatları Beyaz Saray Ekonomi Konseyi Direktörü Larry Kudlow’un,
Çin’de ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüs salgınının Amerikan ekonomisine “minimal etkisi”
olacağını savunmasının ardından yükselişe geçti.
Bugün ABD’de Baker Hughes tarafından açıklanacak haftalık ham petrol kuyu sayıları takip
edilecek. Geçen hafta açıklanan haftalık ham petrol kuyu sayıları 2 adet azalarak 794 adete
gerilemişti. Bu akşam gelecek verinin ardından petrol ﬁyatlarında volatilite artabilir.

USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 5.9870 seviyesinin kırılması halinde önce 6.0060 ve
arkasından 6.0370 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 5.9700 seviyesinin kırılması
halinde önce 5.9500 ve arkasından 5.9360 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.
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EUR/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.1017’nin kırılması halinde önce 1.0996 ve arkasından 1.0963
seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.1037 seviyesinin kırılması halinde önce 1.1048
ve arkasından 1.1060 direnci test edilebilir.

ALTIN
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1577 seviyesinin kırılması halinde önce 1586 ve arkasından
1601 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 1571 desteğinin altında önce 1566 ve
arkasından 1563 seviyesine doğru satış yaşanabilir.
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GBP/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.3080 desteğinin altında önce 1.3043 ve arkasından 1.2977
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.3105 seviyesinin üzerinde 1.3145 ve
arkasından 1.3170 direnci test edilebilir.

DAX30
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 13.162 seviyesinin kırılması halinde önce 13.136 ve arkasından
13.026 desteğine doğru düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 13.266 direncinin üzerinde önce 13.307 ve
arkasından 13.380 seviyesine kadar yükseliş görülebilir.
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USOİL
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 53.40 seviyesinin üzerinde önce 54.35 ve arkasından 54.85
direnci test edilebilir. Aşağıda ise 52.84 seviyesinin altında önce 52.17 ve arkasından 51.69
desteğine doğru düşüş yaşanabilir.
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