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Jeopolitik Riskler ve DXY Dolar TL’deki
Yükselişi Tırmandırıyor

GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Dün yurtiçinde açıklanan Kasım ayına ait işsizlik oranı % 13.3 olarak açıklandı. İş
gücüne katılma oranı düşerken istihdam oranındaki azalış işsizlik oranının yüksek gelmesine neden
oldu. Bir önceki aya göre işsizlikte düşüş görsekte yıllık bazda ciddi bir yükseliş kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik zirvesinde İdlib’deki alçak saldırıya misliyle karşılık verileceğini
ve Türkiye’nin Suriye’de gösterdiği kararlılıktan vazgeçmeyeceğini söyledi. Dün yaşanan bu
gelişmelerin ardından BİST100 endeksi sert değer kaybederken kurlardaki yükseliş eğilimi devam
etti. Tansiyonun yüksek olduğu bölgede çatışmaların sürmesi halinde borsadaki düşüşün devam
edip kurlarda yükseliş görülebilir.
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Bugün yurtiçinde veri akışı sakin olacak.
ABD: Dün Başkan Trump yaptığı açıklamalarda Fed’in faizi çok hızlı yükselttiğini, ancak çok yavaş
düşürdüğünü söyledi. ABD ekonomisinin çok iyi durumda olduğunu dile getiren Trump daaha fazla
faiz indirimine ihtiyaç duyduklarını ekledi. Başkan Donald Trump ayrıca 4,8 trilyon dolarlık seçim
yılı bütçe planını açıkladı. Planda gıda karnesi, Medicare gibi programlarda daha önce reddedilen
kesintilerin yapılması planlanıyor. Dolar endeksinde görülen yukarı yönlü eğilim devam ederken
ABD 10 yıllıkları ise dün haﬁf düştükten sonra bugün alıcılı seyrediyor. San Francisco Fed Başkanı
Mary Daly, yeni koronavirüs salgını nedeni ile Çin ekonomisinin büyük olasılıkla en azından iki
çeyrek için yavaşlayacağını ancak ABD ekonomisine etkisinin sınırlı olacağını öngördülklerini
belirtti.
Bugüne baktığımızda Fed Başkanı Powel, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Kongresi’nde yarı
yıl para politikası raporunu açıklayacak. Temsilciler Meclisi üyelerinin soruları karşısında vereceği
cevaplar piyasalarda volatiliteyi yükseltebilir. Powell’ın ardından Fed üyelerinden Quarles ve
Kashkari’nin de yapacağı konuşmalar takip edilecektir.
EURO BÖLGESİ: Dün Euro Bölgesi’nde açıklanan Sentix tüketici güveni beklentilerin altında 5.2
puan açıklanırken güven kırılımından kaynaklanan negative durum euronun değer kaybetmesini
sağladı.
Bugün Euro Bölgesi’nde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Legarde’nin Strasbourg’da Avrupa
Parlamentosu’nda yapacağı konuşma izlenecek. Yapacağı konuşmada parasal genişlemeye
ragmen büyüme tarafında tam görülmeyen iyileşmenin ve enﬂasyon üzerindeki baskıya vurgu
yapması halinde euro çaprazlarında hareketlilik artabilir. Ayrıca Avrupa Bankası Baş ekonomisti
Philip R. Lane’nin Berlin’de ve Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel’in
yapacağı sunumları da yakından takip edecepğiz.
İNGİLTERE: Dün İngiltere’de veri akışı sakindi. Sabah saatlerinde haftaya alıcılı başlayan sterlin
daha sonra doların küresel bazda değer kazanmasıyla yükseliş yaşadı.
Bugün İngiltere’de 2019 yılının 4. Çeyreğine ilişkin büyüme verisinin çeyreklik bazda % 0.0’a
gerilemesi beklenirken aylık bazda % 0.2 artması öngörülmekte. Büyümeyi destekleyecek
verilerden sanayi üretimi % 0.3, imalat üretiminin ise %0.5 artması beklenmekte. Gelecek veriler
sonrası sterlinde volatilite artacaktır. Bunun yanında İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney’in
Lordlar Kamarası’nda yapacağı konuşma beklenirken BOE üyesi Haskel ve Jon Cunliﬀe’nde
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yapacağı konuşma takip edilecektir.
PETROL: Dün Başkan Trump açıkladığı 2021 yılı bütçe planında, ABD’nin olağanüstü durumlara
karşı tuttuğu petrol rezervlerinden 15 milyon varillik bölümünün Enerji Bakanlığının yürüttüğü
projelere kaynak sağlanmak üzere satılabileceğini ifade etti. Bir süredir petrol üzerindeki aşağı
yönlü baskının nedeninide öğrenmiş olduk. 15 milyon varillik satışın piyasada yaratacağı arz ve
Çin’de yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle talebin azalması petrol ﬁyatlarını aşağı çekmekte.
Bugün ABD’de Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından özel sektöre ait haftalık ham petrol stokları
açıklanacak. Geçen hafta stoklar 4.18 milyon varil artış kaydetmişti. Gelecek veriler sonrası
petrolde volatilite artabilir.

USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 6.0240 seviyesinin kırılması halinde önce 6.0375 ve
arkasından 6.0540 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 6.0050 seviyesinin kırılması
halinde önce 5.9885 ve arkasından 5.9750 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.

EUR/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.0907’nin kırılması halinde önce 1.0894 ve arkasından 1.0877
seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.0916 seviyesinin kırılması halinde önce 1.0931
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ve arkasından 1.0957 direnci test edilebilir.

ALTIN
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1568 seviyesinin kırılması halinde önce 1573 ve arkasından
1577 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 1561 desteğinin altında önce 1553 ve
arkasından 1547 seviyesine doğru satış yaşanabilir.

GBP/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.2872 desteğinin altında önce 1.2826 ve arkasından 1.2789
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desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.2921 seviyesinin üzerinde 1.2958 ve
arkasından 1.2996 direnci test edilebilir.

DAX30
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 13.572 seviyesinin kırılması halinde önce 13.523 ve arkasından
13.380 desteğine doğru düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 13.604 direncinin üzerinde önce 13.638 ve
arkasından 13.446 seviyesine kadar yükseliş görülebilir.

USOİL
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 50.44 seviyesinin üzerinde önce 50.93 ve arkasından 51.57
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direnci test edilebilir. Aşağıda ise 49.83 seviyesinin altında önce 49.44 ve arkasından 48.90
desteğine doğru düşüş yaşanabilir.
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