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Koronavirüs Endişeleriyle Piyasalar Haftaya
Sert Başladı

GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Cuma günü kredi derecelendirme kuruluşlarından Fitch, yaptığı not değerlendirmesinde
Türkiye’nin kredi notunu “BB-” ve görünümünü “durağan” olarak teyit etti. Türkiye ekonomisinin
2020 yılı büyüme tahminini % 3.1’den % 3.9’a çıkartırken ekonomik büyümenin güçlü bir şekilde
toparlandığı, enﬂasyonun geçen yılın başında gördüğü yüzde 20 seviyelerinden düştüğü, cari
açığın gelişme gösterdiği ve dış risklerin hala yüksek seviyelerde olmasına rağmen azaldığı
bildirildi. Suriye’de yaşanan gerginlik üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin
ile bir araya gelirken görüşme sonrası taraﬂar daha önce yaptıkları anlaşmaya bağlı olduklarını ve
bu hafta görüşmenin devam edeceği vurgulandı. BİST100 endeksi günü alıcılı tamamlarken
kurlardaki yükseliş eğilimi devam etti.
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Bugün yurtiçinde Şubat ayına ait imalat güveni ve kapasite kullanım oranı açıklanacak. Türk
Lirası’ndaki değer kaybının bu haftada sürmesi olası gözükmekte.
ABD: Cuma günü ABD’de açıklanan hizmet PMI verisi beklentilerin altında 49.4 ile beklentilerin
altında kalırken 2016 yılından bu yana hizmetler sektöründe ilk defa daralma görüldü. ABD’de
imalat PMI verisi de beklentilerin altında 50.8 olarak açıklanırken veri Ağustos 2019’dan bu yana
en düşük değer olarak kaydedildi. Gelen verilerin ardından dolar endeksinde sert düşüş yaşanırken
ABD 10 yıllık tahvil faizleri % 1.44’e kadar gerilemiş oldu. Haftasonu yapılan anketlerde Trump’a
olan desteğin artması ve koronovirüs salgınının değişik ülkelerde ölümcül olarak ortaya çıkması
haftabaşında doların bir miktar değer kazanmasını sağladı. Ancak bu hafta doların bir miktar değer
kaybettiği bir hafta olatrak yaşabiliriz.
Bugün ABD’de Fed üyelerinden Meste’ın konuşması takip edilecek.
EURO BÖLGESİ: Cuma günü Euro Bölgesi’nde büyümenin öncü göstergelerinden hizmetler PMI
verisi beklentilerin üzerinde 52.8 olarak açıklanırken son 6 ayın en yüksek verisi olarak kaydedildi.
İmalat PMI’da benzer şekilde beklentilerin üzerinde 49.1 olarak açıklanırken Mart 2019’dan bu
yana en yüksek veri olarak kaydedildi. Euro Bölgesi’nde TÜFE yıllık bazda beklentiler dahilinde %
1.4 artarken çekirdek TÜFE”de benzer şekilde yıllık bazda % 1.1 olarak açıklandı. Gelen veri
sonrası euronun güçlenmeye çalıştığını izledik. Özellikle parite ABD verileri sonrası yükselse de
euro üzerindeki baskı henüz kalkmış değil. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Fransa’nın
kredi notunu teyit ederken, görünümünü aşağı çekti. Moody’s’ten yapılan açıklamaya göre, ülkenin
kredi notu ‘Aa2’ olarak teyit edilirken, kredi notunun görünümü ‘Pozitif’ten ‘Durağan’a çekildi.
Moody’s’in Fransa’nın görünümünü aşağıya çekmesi euro üzerinde baskı yarattı.
Bugün Euro Bölgesi’nde Almanya IFO iş güven endeksinin 95.0 puan açıklanması bekleniyor.
İNGİLTERE: Geçen haftanın son işlem gününde İngiltere’de açıklanan imalat PMI verisi
beklentilerin üzerinde 51.9 olarak gelirken Mayıs 2019’dan beri imalat sektörü ilk defa artış
göstermiş oldu. Hizmetler PMI verisi ise beklentiler dahilinde 53.3 olarak gerçekleşti. Veri sonrası
sterlinde yükseliş kaydedilirken imalat sektöründeki toparlanma İngiltere için pozitif olarak
algılandı. Ayrıca Britanya’da Telegraph gazetesi Başbakan Boris Johnson’ın ABD ile ticaret
görüşmelerine 2 hafta içinde başlamaya hazırlandığını bildirdi.
Bugün İngiltere’de BOE üyesi Haldane konuşması izlenecek.
PETROL: Cuma günü Baker Hughes tarafından açıklanan haftalık ham petrol kuyu sayıları 1 adet
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artarak 791 adete yükseliş gösterdi. Koronavirüs salgınının dünyada değişik ülkelerde ölümcül
olarak ortaya çıkması haftasonu tedirginliği artırırken petrol talebinde düşüş endişeleri ile petrol
ﬁyatlarında geri çekilmeler yaşandı.
USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 6.1485 seviyesinin kırılması halinde önce 6.1900 ve
arkasından 6.2400 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 6.1230 seviyesinin kırılması
halinde önce 6.1020 ve arkasından 6.0800 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.

EUR/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.0813’ün kırılması halinde önce 1.0782 ve arkasından 1.0753
seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.0832 seviyesinin kırılması halinde önce 1.0862
ve arkasından 1.0885 direnci test edilebilir.
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ALTIN
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1668 seviyesinin kırılması halinde önce 1680 ve arkasından
1698 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 1658 desteğinin altında önce 1651 ve
arkasından 1641 seviyesine doğru satış yaşanabilir.

GBP/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.2912 desteğinin altında önce 1.2883 ve arkasından 1.2847
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.2980 seviyesinin üzerinde 1.3010 ve
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arkasından 1.3047 direnci test edilebilir.

DAX
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 13.220 seviyesinin kırılması halinde önce 13.136 ve arkasından
13.053 desteğine doğru düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 13.380 direncinin üzerinde önce 13.444 ve
arkasından 13.527 seviyesine kadar yükseliş görülebilir.

CRUDE OİL
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 52.29 seviyesinin üzerinde önce 52.64 ve arkasından 53.57
direnci test edilebilir. Aşağıda ise 51.77 seviyesinin altında önce 51.17 ve arkasından 50.80
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desteğine doğru düşüş yaşanabilir.
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