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Koronavirüs Sebebiyle Borsalardaki Sert Satış Dalgası Devam Ediyor

GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Dün yurtiçinde Şubat ayına ait açıklanan Türkiye ekonomik güven endeksi beklentilerin
üzerinde 97.50 olarak açıklandı. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi) ve
hizmet sektörü güven endekslerinin yükselmesiyle gerçekleşti. Tüketici güven endeksi Şubat
ayında %2.7, perakende ticaret güven endeksi %2.0 ve inşaat sektörü güven endeksi %5,7
oranında azaldı. Suriye’de İblid’de yaşanan tansiyon giderek artıyor. Dün akşam rejim güçlerinin
Rusya destekli saldırısı sonrası 33 şehit verilmesiyle tansiyon zirveye çıkmış durumda. Türkiye’den
yapılan açıklamada bu saldırıya misliyle cevap verileceği söylenirken jeopolitik risklerdeki artış
Türkiye’nin CDS priminin artmasına sebep olurken Türk Lirası’nda değer kaybı devam ediyor.
BİST100 endeksi küresel borsalardaki sert satış ve jeopolitik risklerle düşmeye devam ediyor.
Bugün yurtiçinde Ocak ayına ait ticaret açığı rakamları açıklanacak. Gelecek rakamlarda özellikle
ihracat ve ithalat kalemlerinde yaşanacak gelişmeler büyüme enﬂasyon cephesi açısından önemli
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olacaktır. 2019 yılının 4. Çeyreğine ilişkin büyüme verisinin ise % 5.0 artması bekleniyor.
Büyümede son dönemde görülen toparlanmanın ne düzeyde olacağını ölçmemiz bakımından
önemli olacaktır. Ancak Suriye’de ki gelişmeleri kur ve borsa ﬁyatlaması bakımından yakından
takip edeceğiz. 6.24 seviyesinin kırılıp kırılmaması kurlardaki hareketinin sertleşip
sertleşmeyeceğini bize gösterecektir.
ABD: Dün ABD’de açıklanan dayanıklı mal siparişleri aylık bazda beklentilerin altında % 0.2
daralırken gelen veri piyasada pozitif olarak algılandı. Çekirdek dayanıklı mal siparişleri ise aylık
bazda beklentilerin üzerinde % 0.9 artış gösterdi. ABD’de 2019 yılının 4. çeyreğine ilişkin gelen
büyüme verisi beklentilerin dahilinde % 2.1 olarak açıklandı. Gelen pozitif verilere ragmen dolar
endeksindeki satış eğilimi devam etti. ABD 10 yıllık tahvil faizleri koronavirüs salgınında hasta
sayısında hızla yükseliş nedeniyle % 1.25’lere doğru geri çekilmiş durumda. CMA Fedwatch’a göre
Fed’in 18 Mart toplantısında faiz indirimine gitmesi olasılığını % 100 olarak ﬁyatladılar. Ayrıca
Fed’in 18 Mart’ta faizleri değiştirmemesi beklentisi bir gün önce % 91,1 seviyesinden % 66.8
seviyesine geriledi. Ancak Fed yetkililerinin açıklamalarına baktığımızda Fed’in faiz indirmesi için
hala erken olduğu görüşündeler.
Bugün ABD’de hem harcamalar yoluyla enﬂasyonu hemde tüketim yoluyla büyümeyi ilgilendiren
Fed’in de yakından takip ettiği kişisel gelirler ve kişisel harcamalar verilerini takip edeceğiz. Kişisel
gelirlerin % 0.3 artması beklenirken kişisel harcamalarında % 0.3 artması beklenmekte. Bu verinin
yanında mal ticaret dengesi, Chicago PMI, Michigan enﬂasyon beklentisi ve Michigan tüketici
güveni verilerini izliyor olacağız. Özellikle ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanacak hareketler hem
güvenli limanlarda hem de borsalarda sert hareketler yaratabilir.
EURO BÖLGESİ: Dün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakindi. Euro’nun küresel piyasalarda değer
kazanması Eur/Usd paritesinde yükseliş eğilimini devam ettirdi. Koronavirüs salgınının Avrupa’ya
sıçramasının ve ölümcül düzeyini artırmasının ardından Dax’ta sert satış eğilimi devam etsede
borsaların kısa sürede toparlamasını bekliyoruz. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde,
Banka’nın yayılan koronavirüs salgınına yakın zamanda bir yanıt vereceği yönündeki iddiları
‘’Salgını çok dikkatli şekilde takip ediyoruz, ancak salgın henüz enﬂasyon üzerinde kalıcı bir etki
yapma aşamasında değil ve bu nedenle bir para politikası yanıtı gerektirmiyor” diyerek reddetmesi
euro üzerindeki baskısının azalmasına ve euronun güç kazanmasına neden oldu.
Bugün Euro Bölgesi’nde Almanya, İspanya ve İtalya’dan TÜFE veri verileri ile birlikte Almanya’dan
ithalat ﬁyatları ve istihdam değişimi verileri açıklanacak. Euroda değer kazanamı devam edebilir.
Gelecek verilerin Dax’taki düşüşü sonlandırıp sonlandırmayacağını takip edeceğiz.
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İNGİLTERE: Dün İngiltere’de veri akışı sakindi. Sterlin değer kaybına devam ederken 1.2848
seviyenin üzerinde kaldığı sürece alış baskısı devam edecektir. Dün İngiltere ile AB arasında bir
anlaşma olmaması halinde İngiltere ekonomisinin zarara uğrayacağı yönünde gelen bilgi akışları
sterlinde aşağı yönlü baskı oluşturdu. Bugün İngiltere’de BOE üyelerinden Cunliﬀe’in konuşmasını
takip ediyor olacağız. İngiltere’nin AB ile olan müzakerelerinde çıkacak her sonuç her konuşma her
bilgi piyasada volatiliteyi artırabilir.
PETROL: Küresel borsalarda yaşanan düşüş eğilimi ve büyüme endişeleri petrol ﬁyatlarını aşağı
yönlü baskılamakta. Koronavirüs salgının etkisini artırması borsalarda aşağı baskılanmaya
dolayısıyla petrol ﬁyatlarının düşük kalmasına yol açarken Mart başında OPEC’ten çıkacak sonucun
henüz netlike kazanmaması ve OPEC üyeleri arasında ﬁkir ayrılığı olduğu söylentileri petrolde
düşüşü desteklemekte.
Bugün koronavirüs salgınında yaşanacak gelişmelerin yanında Baker Hughes tarafından
açıklanacak haftalık petrol kuyu sayılarını takip ediyor olacağız. Geçen hafta petrol kuyu sayıları 1
adet artarak 791 adete yükseliş göstermişti. Yaşanacak gelişmeler petrolde volatilitenin artmasını
sağlayabilir.
USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 6.2500 seviyesinin kırılması halinde önce 6.3025 ve
arkasından 6.3950 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 6.2200 seviyesinin kırılması
halinde önce 6.2075 ve arkasından 6.1800 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.
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EUR/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.0972’nin kırılması halinde önce 1.0940 ve arkasından 1.0894
seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.1006 seviyesinin kırılması halinde önce 1.1042
ve arkasından 1.1086 direnci test edilebilir.

ALTIN
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1633 seviyesinin kırılması halinde önce 1638 ve arkasından
1651 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 1620 desteğinin altında önce 1611 ve
arkasından 1603 seviyesine doğru satış yaşanabilir.

muratakel.com © Tüm Hakları Saklıdır.

Bültenler

GBP/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.2862 desteğinin altında önce 1.2848 ve arkasından 1.2789
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.2896 seviyesinin üzerinde 1.2950 ve
arkasından 1.3012 direnci test edilebilir.

DAX30
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 12.025 seviyesinin kırılması halinde önce 12.150 ve arkasından
12.372 desteğine doğru düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 11.801 direncinin üzerinde önce 12.707 ve
arkasından 12.611 seviyesine kadar yükseliş görülebilir.

USOİL
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Teknik olarak baktığımızda yukarıda 45.95 seviyesinin üzerinde önce 46.61 ve arkasından 47.73
direnci test edilebilir. Aşağıda ise 45.56 seviyesinin altında önce 45.17 ve arkasından 44.19
desteğine doğru düşüş yaşanabilir.
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