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Haftanın Başında Borsalarda Pozitif Bir Hava
Hakim

GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Cuma günü yurtiçinde açıklanan 2019 yılına ait büyüme verisi % 0.9 artış gösterdi.
2019 yılının 4. çeyreğine ilişkin gelen büyüme verisinin beklentilerin üzerinde % 6.0 artması 2019
yılında büyümenin pozitif gerçekleşmesine sebep oldu. Son çeyrekte mal ve hizmet ithalatı,
devletin nihai tüketim harcamaları ve hanehalkı harcamalarında artış görülürken sabit sermaye
yatırımlarındaki azalışın devam ettiği görüldü. Dış ticaret verilerine baktığımızda ise ihracat 2020
yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %6,4 artarak 14 milyar 759 milyon dolar, ithalat
%18,8 artarak 19 milyar 207 milyon dolar olarak gerçekleşti. Cuma gününe 100 binin altında
başlayan BİST100 endeksi sert yükseliş yaşarken jeopolitik risklerin ön planda olmasından dolayı
Türk Lirası’ndaki değer kaybı devam etti.
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Bugün yurtiçinde Şubat ayına ilişkin imalat PMI verisi bekleniyor. İmalat sanayindeki toparlanma
devam ediyor. İmalat sanayindeki toparlanmanın devam etmesi büyüme tarafını desteklerken Türk
Lirası üzerinde pozitif bir etki yaratıp yaratmayacağını takip edeceğiz. Suriye’deki kriz henüz
geçmiş değil. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İblid saldırıları ile ilgili olarak ABD ile Türkiye’nin
görüşmelerine devam ettiğini Türkiye’ye yardım seçeneklerinin masaya yatırıldığını ifade ederken
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diğer ülke liderleri ile görüşmeleri devam ediyor.
ABD: Cuma günü ABD’de kişisel gelirler beklentilerin üzerinde % 0.6 artarken kişisel harcamaların
beklentilerin altında % 0.2 azaldığını izledik. Uzun bir süredir harcama eğiliminde olan ABD
vatandaşlarının koronovirüsün etkisiyle tasarruf eğilimine doğru kaydığını izliyoruz. Özellikle
enﬂasyon ve büyüme noktasında önemarz eden harcamalarda görülen yavaşlamanın bundan
sonrası dönemlerde devam edip etmeyeceğini izleyeceğiz. Bunların dışında Chicago PMI verisi
beklentilerin üzerinde 49.0 puana yükselirken Michigan tüketici güveni de 101.0 seviyesine artış
gösterdi. Fed Başkanı Jerome Powell, koronavirüs salgınının yarattığı riskler ile karşı karşıya
kalınması halinde ekonomiyi desteklemek için “uygun şekilde” hareket edeceklerini söyledi. Bu
konuşma bazı ﬁnansal çevreler tarafından faiz indirim sinyali olarak görülürken özellikle Goldman
Sachs Fed’in 50 baz faiz indirimine gideceğini savundu. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin % 1.09’lara
kadar gelmesi piyasanın bir faiz indirimi beklediğininde göstergesi.
Bugün ABD’de büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi 50.8 beklenirken imalat
sektöründe son 2 aydır geri çekilme yaşanıyor. ISM imalatın ise 50.5 gelmesi öngörülmekte. ISM
imalat PMI tarafı geçen ay 5 ayın ardından daralmayı sonlandırarak pozitife dönmüştü. Gelecek
veriler sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde volatilite artabilir.
EURO BÖLGESİ: Cuma günü Euro Bölgesi’nde bölge ekonomilerinden enﬂasyon verilerini takip
ettik. Almanya’da TÜFE beklentilerin üzerinde % 0.4 gerçekleşirken, İtalya’da ise beklentilerin
altında % 0.0’da kaldı. İspanya’da da beklentiler dahilinde % 0.0 olarak kaydedildi. Geçen hafta
Legarde’nin koronovirüs salgını nedeniyle ek parasal genişlemeye henüz ihtiyac duymuyoruz
açıklamalarının ardından Euro’daki güçlenmenin devam ettiği görüldü.
Bugün Euro Bölgesi’nde büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi 49.1 olarak
beklenirken imalat sektöründe son 1 aydır daralma yaşanmakta. Son aylarda daralma yaşansa da
imalat sektöründeki toparlanmanın devam edip etmeyeceğini izleyeceğiz. Bölge ekonomilerinden
de imalat PMI verilerini karşılayacağız. Gelecek veriler sonrası euroda volatilite artabilir.
İNGİLTERE: Cuma günü İngiltere’de veri akışı sakindi. Sterlin değer kaybına devam ederken
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1.2848 altına inilmesi paritedeki satış baskısını artırdı. 1.2848’in altında paritedeki satış baskısının
devam etmesini bekliyoruz. Bugün İngiltere’de imalat PMI verisinin 51.9 açıklanması bekleniyor.
İngiltere’de imalat sektöründe 9 aydır daralma yaşanmakta.
PETROL: Cuma günü Baker Hughes tarafından açıklanacak haftalık ham petrol kuyu sayıları 1
adet azalarak 790 adete düşüş gösterdi. Petrol ﬁyatları borsalardaki toparlanmanın ardından
açılıştan itibaren yükseliş göstermekte. Bu hafta gözler OPEC toplantısında olacak. Fed
öncülüğünde global merkez bankalarının faiz indirimine gidecekleri beklentileri ve OPEC’in bu
hafta yapacağı toplantıda 600 bin varil üretim kesintisi yapacağı algısı petrol ﬁyatlarını şu an için
yukarı yönlü desteklemekte. UKOİL’de 51.56 seviyesinin kırılması halinde petrolde yükseliş eğilimi
hızlanacaktır.

USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 6.2380 seviyesinin kırılması halinde önce 6.2565 ve
arkasından 6.2900 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 6.2040 seviyesinin kırılması
halinde önce 6.1900 ve arkasından 6.1740 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.

EUR/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.1037’nin kırılması halinde önce 1.1002 ve arkasından 1.0962
seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.1064 seviyesinin kırılması halinde önce 1.1087
ve arkasından 1.1116 direnci test edilebilir.
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ALTIN
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1605 seviyesinin kırılması halinde önce 1616 ve arkasından
1624 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 1592 desteğinin altında önce 1582 ve
arkasından 1571 seviyesine doğru satış yaşanabilir.

GBP/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.2794 desteğinin altında önce 1.2754 ve arkasından 1.2753
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.2848 seviyesinin üzerinde 1.2892 ve
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arkasından 1.2917 direnci test edilebilir.

DAX30
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 12.010 seviyesinin kırılması halinde önce 11.881 ve arkasından
11.734 desteğine doğru düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 12.151 direncinin üzerinde önce 12.343 ve
arkasından 12.505 seviyesine kadar yükseliş görülebilir.

USOİL
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 46.47 seviyesinin üzerinde önce 47.08 ve arkasından 47.81
direnci test edilebilir. Aşağıda ise 45.89 seviyesinin altında önce 45.13 ve arkasından 44.51
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desteğine doğru düşüş yaşanabilir.
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