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Yurt İçinde Enﬂasyon Verileri Bekleniyor

GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Dün yurtiçinde Şubat ayına ilişkin imalat PMI verisi 52.80 seviyesinde beklentilerin
üzerinde gerçekleşti. İmalat tarafındaki toparlanma büyüme tarafı için pozitif algılansa da Türk
Lirası’na bağlı risklerin devam etmesi sabah saatlerinde kurda güçlü eğilimi devam ettirdi. Ancak
akşama doğru özellikle Trump’ın Fed faiz indirim mesajları Dolar/TL başta olmak üzere TL
çaprazlarının düşmesini sağladı.
Bugün ABD’de New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi tarafından Halkbank’ın yargılandığı
davanın duruşmasını takip edeceğiz. Halkbank avukatlarının ilk kez katılmasının beklendiği davada
Halkbank’ı King & Spalding hukuk ﬁrmasının avukatları, Andrew Hruska, William Johnson ve Jacob
Gerber savunacak. Burada yaşanacak gelişmelerin TL tarafına etkisini izleyeceğiz. Yurtiçinde
enﬂasyon verileri bekleniyor. Beklentiler TÜFE’nin aylık bazda % 0.65 ve yıllık bazda TÜFE’nin %
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12.70 seviyesinde artış göstermesi yönünde oluşmakta. Baz ve mevsimsellik nedeniyle
enﬂasyonda artış görülebilir. Gelecek olan enﬂasyon verileri sonrası TL çaprazlarında volatilite
artabilir. TÜFE’nin yanında ÜFE verileri de açıklanacak veriler arasında yer almakta.
ABD: Dün ABD’de büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi beklentiler dahilinde 50.7
açıklanırken imalat tarafının son 3 aydır azaldığını görüyoruz. ISM imalat PMI verisi ise
beklentilerin altında 50.1 olarak açıklanırken imalat sektöründe yavaşlama görüldü. Dolar
endeksinde eurodan da kaynaklı sert düşüş devam ederken ABD 10 yıllık tahvil faizleri Trump’ın
konuşması sonrası % 1.12 seviyesine kadar yükseldi. Başkan Trump yaptığı açıklamalarda
Amerikalı ilaç üreticilerinin koronavirüs ile mücadele için tedavi ve aşı geliştirilmesinde birlikte
çalışacaklarını söylemesi sonrası borsalarda ve petrol tarafındanda yükseliş eğilimi görüldü.
Dünyanın faizleri indirmeyi düşündüğü koronavirüs süreci içerisinde Trump, Fed’e faiz indirimi
mesajı yolladı. Başkan Trump attığı tweette Fed’in yavaş hareket ettiğini savundu ve daha agresif
olunması gerektiğini belirtti.
Bugün ABD’de Fed üyelerinden Mester’in konuşması takip edilecek.
EURO BÖLGESİ: Dün Euro Bölgesi’nde büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi 49.2
ile beklentiler dahilinde açıklanırken gelen veri Nisan 2019’dan bu yana en yüksek değer olarak
kaydedildi. Ancak Euro Bölgesi’nde 13 aydır devam eden daralmanın sürdüğünü izliyoruz. Avrupa
Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Banka’nın koronavirüs salgınının etkileri ile mücadele
için “uyun ve hedeﬂi tedbirler” almaya hazır olduğunu söyledi. Legarde’nin konuşması sonrası bazı
kurumların 12 Mart’ta yapılacak faiz toplantısında faizlerin 10 baz puan düşürülmesi veya
şirketlere daha ucuz krediler sağlanması için daha fazla likidite operasyonu düzenlenmesini
bekledikleri görüldü. Ancak Legarde’nin açık açık faize işaret etmemesi ve koronavirüs salgınının
etkilerini görmeyi beklediklerini söylmesi nedeniyle bu ay faiz indirimi olacağını düşünmüyoruz.
Bugün Euro Bölgesi’nde enﬂasyon veriler takip edilecek. TÜFE yıllık bazda % 1.4 beklenirken
çekirdek TÜFE’nin yıllık bazda % 1.2 artış göstermesi bekleniyor. ÜFE’nin de aylık bazda % 0.5
artması öngörülürken işsizlik oranında ki beklenti % 7.4’te oluşmakta. Gelecek veriler sonrası euro
çaprazlarında volatilite artabilir.
İNGİLTERE: Dün İngiltere’de imalat PMI verisi beklentiler dahilinde 51.7 açıklanırken imalat
sektöründe 9 aylık daralmanın ardından tekrar artış yaşandı. Ancak bu veriye rağmen AB ile
İngiltere arasındaki sorunun hala masada olması sterlinde satış baskısı yaratmakta. 1.2848’in
altında paritedeki satış baskısının devam etmesini bekliyoruz.
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Bugün İngiltere’de daha önce gerçekleştirilen faiz toplantısının toplantı tutanakları açıklanacak.
Gelecek veri sonrası sterlinde volatilite artabilir.
PETROL: Dün ABD Başkanı Trump’ın Amerikalı ilaç üreticilerinin koronavirüs ile mücadele için
tedavi ve aşı geliştirilmesinde birlikte çalışacaklarını söylemesi sonrası pertolde yükseliş eğilimi
görüldü. Ayrıca bu hafta yapılacak olan OPEC toplantısında 600 bin varil petrol üretim kesintisinde
taraﬂarın uzlaştığına dair gelen haberlerde petrol ﬁyatlarını yukarı yönlü desteklemekte.
Bugün TSİ ile 00:30’da ABD’de Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından haftalık ham petrol stokları
açıklanacak. Geçen hafta stoklar 1.3 milyon varil artış göstermişti. Gelecek veri sonrası petrol
ﬁyatlarında volatilite artabilir.

USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 6.2080 seviyesinin kırılması halinde önce 6.2330 ve
arkasından 6.2560 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 6.1785 seviyesinin kırılması
halinde önce 6.1580 ve arkasından 6.1325 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.

EUR/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.1120’nin kırılması halinde önce 1.1087 ve arkasından 1.1038
seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.1150 seviyesinin kırılması halinde önce 1.1185
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ve arkasından 1.1235 direnci test edilebilir.

ALTIN
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1605 seviyesinin kırılması halinde önce 1611 ve arkasından
1624 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 1593 desteğinin altında önce 1583 ve
arkasından 1575 seviyesine doğru satış yaşanabilir.

GBP/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.2773 desteğinin altında önce 1.2731 ve arkasından 1.2671
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desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.2808 seviyesinin üzerinde 1.2848 ve
arkasından 1.2917 direnci test edilebilir.

DAX30
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 11.916 seviyesinin kırılması halinde önce 11.809 ve arkasından
11.732 desteğine doğru düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 12.010 direncinin üzerinde önce 12.075 ve
arkasından 12.214 seviyesine kadar yükseliş görülebilir.

USOİL
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 47.71 seviyesinin üzerinde önce 48.62 ve arkasından 50.04
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direnci test edilebilir. Aşağıda ise 47.15 seviyesinin altında önce 46.50 ve arkasından 45.58
desteğine doğru düşüş yaşanabilir.
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