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FED Sürpriz Faiz İndirimi Sonrası Piyasada
Volatilite Arttı

GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Dün yurtiçinde açıklanan enﬂasyon verileri beklentilerin altında kalması pozitif olarak
yorumlandı. TÜFE aylık bazda % 0.35 artarken yıllık bazda TÜFE ise % 12.37’ye yükseldi. Aylık
bazda en yüksek artış % 2.33 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde olurken en çok düşüş ise % 4.83 ile
giyim ve ayakkabı kaleminde yaşandı. TÜFE’nin beklentilerin altında kalmasında ulaşım kaleminde
görülen düşüş ve mevsimsellik etkilerinin yansımaması gösterilebilir. Yapılan değerlendirmelerde
enﬂasyonun 2020 yılı içinde en yüksek değere yakın olduğu ve bundan sonra düşüş beklendiği
ifade edilse de önümüzdeki dönemde kur etkisi nedeniyle düşüşün sınırlı olacağını
düşünmekteyiz.
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Bugün yurtiçinde veri akışı sakin. BİST100 endeksinde geri çekilme yaşanabilir. Kurlatrda da Fed’in
faiz indirimi sonrası dün görülen sert geri çekilmenin ardından toparlanma izlesekte satış
baskısının devam edeceğini düşünüyoruz.
ABD: Dün ABD’de FED kimsenin beklemedeği bir şekilde sürpriz bir faiz indirimine imza atarak
faizleri % 1.75’ten % 1.25’e çekerek 50 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada
kararın oy birliği ile alındığı ifade edilirken Powell, koronavirüsün ABD ekonomisi için riskler
oluşturduğunu ve virüs riskleri nedeniyle faiz indirimine gidildiğini belirtti. Powell ayrıca dİğer
merkez bankalarıyla görüştüklerini ve gerektiği takdirde faiz indirimlerine devam edebileceklerini
söylerken ekonomiyi desteklemek için uygun araçları kullanacaklarının altını çizdi. Powwell’ın bu
açıklamaları sonrası diğer Merkez bankalarından da faiz indirim beklentileri artmış durumda. Powell
konuşmasının devamında faiz indirimi dışında araç kullanmayı değerlendirmediklerini, kararlarının
ﬁnansal daralmanın önüne geçmek için alındığını ve para politikası genel olarak aktiviteyi
destekleyeceğini vurguladı. Faiz indiriminin tedarik zinciri sorunlarını çözemeyeceğini bildiklerini
ancak Fed’in gerektiğinde gerekli müdahaleyi yapacağından kimsenin şüphesi olmasın dedi. Fed’in
faiz kararının ardından ABD 10 yıllık tahvil faizleri % 0.92 seviyesine kadar gerilerken dolar
endeksinde de düşüşün devamını izledik.
Bugün ABD’de ADP Tarim dışı istihdamın 170K gelmesi beklenirken ISM imalat dışı PMI verisinin de
54.9 açıklanması bekleniyor. ISM imalat dışı PMI verisinde son aylarda görülen toparlanmanın
devam edip etmeyeceği takip edilecek. Akşam saatlerinde ise gözler Bej kitap raporunda olacak.
EURO BÖLGESİ: Dün Euro Bölgesi’nde TÜFE beklentilerin altında yıllık bazda % 1.2
gerçekleşirken çekirdek TÜFE ise beklentiler dahilinde % 1.2 olarak açıklandı. ÜFE de aylık bazda
beklentilerin altında % 0.4 olarak kaydedildi. Gelen olumsuz verilere ragmen euroda değer kaybı
gözlemlenmezken Fed’in sürpriz faiz indirimi Eur/Usd paritesinin sert yükselmesine neden oldu.
Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau,
ECB’nin koronavirüs salgını karşısında ekonomiyi desteklemeye hazır olduğunu, ancak
hükümetlerin bütçe yoluyla yardım etmelerinin de gerektiğini söyledi. Commerzbank, Avrupa
Merkez Bankası’nın gelecek hafta yapacağı faiz toplantısında faizi 10 baz puan indirmesini
beklediğini bildirdi. Bu açıklamaların ardından Avrupa Merkez Bankası’ndan da faiz indirim
beklentileri artmış durumda.
Bugün Euro Bölgesi’nde büyümenin öncü göstergelerinden hizmetler PMI verisi 52.8 beklenmekte.
Ayrıca tüketim yoluyla enﬂasyon ve büyümeyi etkileyebilecek veri olan perakende satış verisi ise
% 0.6 beklenmekte.
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İNGİLTERE: Dün İngiltere’de inşaat PMI verisi 52.6 ile beklentilerin üzerinde açıklansa da AB ile
İngiltere arasında uzlaşının bir türlü sağlanamaması sterlini baskı altında tutmaya devam ediyor.
Fed faiz kararı sonrası doların zayıﬂamasıyla güçlenen Gbp/Usd paritesi 1.2848 seviyesinin altında
kaldığı sürece satış baskısı altında olacaktır. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney dün
yaptığı konuşmada, merkez bankaları ve hükümetlerin koronavirüsün ekonomik etkisine yanıt
olarak güçlü ve zamanında adımlar atmalarını beklediğini ifade etmişti. Bu görüş İngiltere Merkez
Bankası’nın da ilk toplantıda faiz indirimine gideceği yönünde algılandı.
Bugün İngiltere ekonomisinin lokomotiﬁ konumunda bulunan hizmet sektörüne ait açıklanacak PMI
verisinin 53.2 açıklanması bekleniyor. Veri sonrası sterlin çaprazlarında volatilite yükselebilir.
PETROL: Gece yarısı ABD’de Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından açıklanan haftalık ham petrol
stokları 1.69 milyon varil artış gösterdi. Cezayir Enerji Bakanı ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü
(OPEC) Başkanı Muhammed Arkab yaptığı konuşmada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını
nedeniyle piyasadaki tüketilmeyen petrol miktarının çekilmesiyle üretimde yeni ve önemli bir
kesinti olasılığının tartışılacağını belirtirken günlük üretim kesintisinin 600 bin varil olma
konusunda OPEC üyeleri arasında görüş birliği olduğunu savundu. OPEC’ten beklenen üretim
kesintileri petrol ﬁyatlarının güçlü kalmasını sağlamakta. OPEC 5-6 Mart tarihlerinde toplanacak.
Bugün ABD’de Enerji Bilgi İdaresi tarafından haftalık ham petrol stokları açıklanacak. Haftalık ham
petrol stoklarının 2.8 milyon varil artması bekleniyor. Geçen hafta açıklanan veride stoklar 0.5
milyon varil artış göstermişti. Petrol verileri sonraı petrol ﬁyatlarında volatilite artabilir.

USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 6.1400 seviyesinin kırılması halinde önce 6.1580 ve
arkasından 6.1760 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 6.1050 seviyesinin kırılması
halinde önce 6.0750 ve arkasından 6.0290 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.
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EUR/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.1140’nin kırılması halinde önce 1.1100 ve arkasından 1.1045
seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.1160 seviyesinin kırılması halinde önce 1.1213
ve arkasından 1.1235 direnci test edilebilir.

ALTIN
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1649 seviyesinin kırılması halinde önce 1657 ve arkasından
1666 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 1633 desteğinin altında önce 1624 ve
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arkasından 1610 seviyesine doğru satış yaşanabilir.

GBP/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.2796 desteğinin altında önce 1.2731 ve arkasından 1.2671
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.2825 seviyesinin üzerinde 1.2848 ve
arkasından 1.2917 direnci test edilebilir.

DAX30
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 11.862 seviyesinin kırılması halinde önce 11.732 ve arkasından
11.589 desteğine doğru düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 12.033 direncinin üzerinde önce 12.214 ve
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arkasından 12.363 seviyesine kadar yükseliş görülebilir.

USOİL
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 48.21 seviyesinin üzerinde önce 48.71 ve arkasından 50.04
direnci test edilebilir. Aşağıda ise 47.64 seviyesinin altında önce 46.50 ve arkasından 45.21
desteğine doğru düşüş yaşanabilir.
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