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Koronavirüs Salgını Sebebiyle Düşen
Borsalarda Tepki Alımı Gelebilir

GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Dün yurtiçinde veri akışı sakindi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat
Uysal dün yaptığı konuşmada reel döviz kurundaki mevcut seviyenin rekabet gücünü
desteklediğini ve net ihracata katkı yaptığını söyledi. Daha önce Bakan Albayrak rekabetçi kuru
destekleyeceklerini söylemişti. Yani kurlarda şu anki gelinen seviyenin TCMB ve hükümetin mali
programı için uygun seviyeler olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca Uysal, enﬂasyonun yıl sonu
tahminlerine doğru kademeli olarak gerileyeceğini, faiz indirimlerinin kredi ve mevduat faizlerine
güçlü bir şekilde yansıdığını ve yılın ikinci yarısında faizlerdeki düşüşün kredi talebini
canlandırdığını belirtti. Dün BİST100 endeksi küresel borsalara paralel düşerken USD/TRY 6.16
direncini zorlamaya devam ediyor.
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Bugün yurt içinde veri akışı sakin. Halkbank’ın ABD’de görülen davasında Halkbank avukatları,
New York Güney Bölge Federal Mahkemesi’nde dün yapılan duruşmada, bankanın bu davalara
katılacağını belirtti. Bir sonraki duruşma 3 Mart Salı günü yerel saatle 11.00’de yapılacak.
ABD: Dün ABD’de konut ﬁyat endeksi beklentilerin üzerinde % 0.6 açıklanırken CB tüketici güveni
ise beklentilerin altında 130.7 seviyesine geriledi. Richmond imalat endeksi ise -2 puan açıklandı.
Dolar endeksinde gerileme yaşandı. ABD 10 yıllık tahvil faizleri dün % 1.30’a kadar gerilemişken şu
anda % 1.35 seviyesinde işlem görüyor. Beyaz Saray Ulusal Ekonomik Konseyi Direktörü Larry
Kudlow, Fed’in virüsün ekonomik etkisini azaltmak için faizeri düşüreceğini öngörmediğini
vurguladı. Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida, Fed’in tırmanan koranvirüs salgınını yakından
izlemekte olduğunu, ancak para politikasının bir değişimin gerekip gerekmediğini ölçmek için hala
çok erken olduğunu söyledi.
Bugün ABD’de yeni konut satışları ve Fed üyelerinden Kashkari ve Kaplan’ın konuşmasını takip
edeceğiz. Dolar endeksindeki aşağı yönlü baskının devam etmesini bekliyoruz.
EURO BÖLGESİ: Dün Almanya’da 2019 yılının 4. çeyreğine ilişkin açıklanacak büyüme verisi
beklentiler dahilinde % 0.0 olarak açıklandı. Dolar küresel bazda değer kaybetmesi Eur/Usd
paritesinde yükseliş eğilimini başlatırken bu eğilimin devam etmesini bekliyoruz. Koronavirrüs
salgınının Avrupa’ya sıçramasının ardından Dax başta olmak üzere borsalarda sert geri çekilme
yaşandı.
İNGİLTERE: Dün İngiltere’de CBI gerçekleşmiş satışlar beklentilerin altında 1 puana gerilerken
veri sterlin üzerinde bir etki yaratmadı. Gbp/Usd paritesi doların küresel bazda değer kaybından
faydalanarak yükseliş gösterdi.
Bugün İngiltere’de veri akışı sakin. AB Komisyonu’nun Brexit baş müzakerecisi Michel Barnier, AB
ile İngiltere arasındaki görüşmelerin pazartesi günü başlanacağını ve görüşmelerin Perşembe
gününe kadar devam edeceğini söyledi. Barnier, AB olarak ticaret, güvenlik, dış politika ve diğer
alanlarda 10 paralel müzakere grubunun çalışmalarına başlamasını istediğini vurguladı. BU
görüşmelerde çıkabilecek herhangi bir mesaj sterlin çaprazlarında volatilitenin artmasını
sağlayacaktır.
PETROL: Dün akşam Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından özel sektöre ait açıklanan haftalık ham
petrol stokları 1.3 milyon varil artış gösterdi. Koronavirüs salgınının Avrupa’ya sıçraması ve
Avrupa’da ölümlerin baş göstermesi borsalarda düşüş eğilimini hızlandırırken buna paralel petrol
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talebinin azalacağına dair beklentiler petrol ﬁyatlarını aşağıya çekmekte.
Bugün ABD’de Enerji Bilgi İdaresi tarfından açıklanacak haftalık ham petrol stoklarının 2.3 milyon
varil artması bekleniyor. Petrol stokları ve koronavirüs salgınında yaşanacak gelişmeler petrol
ﬁyatlarında volatilitenin artmasını sağlayacaktır.

USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 6.1600 seviyesinin kırılması halinde önce 6.1815 ve
arkasından 6.2400 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 6.1410 seviyesinin kırılması
halinde önce 6.1240 ve arkasından 6.0860 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.

EUR/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.0850’nin kırılması halinde önce 1.0830 ve arkasından 1.0813
seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.0888 seviyesinin kırılması halinde önce 1.0906
ve arkasından 1.0927 direnci test edilebilir.
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ALTIN
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1649 seviyesinin kırılması halinde önce 1657 ve arkasından
1670 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 1636 desteğinin altında önce 1625 ve
arkasından 1615 seviyesine doğru satış yaşanabilir.

GBP/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.2952 desteğinin altında önce 1.2911 ve arkasından 1.2847
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.3017 seviyesinin üzerinde 1.3046 ve
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arkasından 1.3082 direnci test edilebilir.

DAX30
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 12.612 seviyesinin kırılması halinde önce 12.456 ve arkasından
12.274 desteğine doğru düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 12.734 direncinin üzerinde önce 12.885 ve
arkasından 13.014 seviyesine kadar yükseliş görülebilir.

USOİL
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 50.47 seviyesinin üzerinde önce 50.93 ve arkasından 52.03
direnci test edilebilir. Aşağıda ise 49.72 seviyesinin altında önce 49.10 ve arkasından 48.30
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desteğine doğru düşüş yaşanabilir.
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