Bültenler

Gözler Tarım Dışı İstihdam Verisinde Olacak

GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Dün yurtiçinde veri akışı sakindi. Erdoğan-Putin görüşmesinde anlaşma sağlandı ve
İblid’te ateşkes kararı çıktı. Erdoğan, İdlib mutabakatının bozulmasına yol açan gelişmelerin birinci
derecede sorumlusu, bölge istikrarını hedef alan rejimdir derken Bakan Çavuşoğlu Türk-Rus ortak
devriyelerinin 15 Mart itibarıyla başlatılacağını M4 karayolunun kuzeyinde ve güneyinde 6
kilometrelik derinliğinde güvenli koridor tesis edileceğini ve bu güvenli koridorun işleyişine dair
ayrıntılı esas ve usuller, Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Savunma Bakanlıkları arasında
7 gün içinde kararlaştırılacaktır dedi. Rusya tarafından da bu anlaşmaya ilişkin bu pozitif mesajlar
geldi. Bist100 endeksi pozitif başladığı güne küresel borsalardaki satış nedeniyle günü negatif
kapatırken kurlarda ufak alımlar gözlemlendi.
Bugün yurtiçinde veri akışı sakin. ABD’den gelecek verilerin Türk Lirası üzerindeki yansımalarını
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takip edeceğiz.
ABD: Dün ABD’de piyasayı etkileyecek önemli bir veri akışı yoktu. Koronovirüs salgınının dünya
üzerindeki olumsuz etkileri devam ederken ABD 10 yıllık tahvil faizinin % 0.83 seviyesine
gerilemesi 18 Mart’ta FedDen bir kez daha faiz indirimi gelmesi olasılığını artırdı. Dolar
endeksindeki düşüş devam etti. ABD Başkanı Donald Trump, ABD ekonomisinin koronavirüs
salgınından darbe alabileceğini, ancak er geç bu zorluğu da geride bırakacaklarını söyledi. New
York Fed Başkanı John Williams, koronavirüsün ABD ekonomisi için “gelişen riskler” yarattığını ve
Fed’in bunu yakından izlediğini söylerken Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, Fed’in bu hafta
yaptığı 50 baz puanlık faiz indirimine destek verdi ve koronavirüsün etkisinin beklenenden kötü
olması halinde Fed’in faizleri daha da düşürebileceğini söyledi. Dallas Fed Başkanı Robert
Kaplan’da koronavirüsün etkilerini yavaşlatmak için başka hangi tedbirlerin alınabileceği üzerinde
çalışmakta olduklarını ifade etti.
Bugün ABD’de gözler tarım dışı istihdam verisiyle birlikte işsizlik oranı ve ortalama saatlik
kazançlarda olacak. Tarım dışı istihdam verisi 175K beklenirken işsizlik oranı beklentisi % 3.6’da
oluşmakta. Ortalama saatlik kazançlar aylık bazda % 0.3 beklenirken yıllık bazda % 3.0 gelmesi
öngörülmekte. Gelecek verilerin ardından ABD 10 yıllık ve dolar endeksinde volatilite hızlanabilir.
EURO BÖLGESİ: Dün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakindi. Dolar endeksinde gördüğümüz geri
çekilme paritedeki sert yükselişin devamını sağladı. Bugünde Euro Bölgesi’nde veri akışı sakin.
ABD’den gelecek veriler ﬁyatlamalarda belirleyici olacaktır. Parite de 1.1244 seviyesi oldukça
önemli. Trend değişim noktası olan 1.1244 seviyesinin üstüne çıkılması halinde 1.15-1.18 bandı
hedeﬂenebilir. Ancak 1.1244 seviyesinin altında kaldığımız takdirde satış baskısı tekrar kendini
gösterebilir.
İNGİLTERE: Dün İngiltere’de veri akışı sakindi. Goldman Sachs yayınladığı raporda Carney’in
yerine Bailey’in gelmesi BoE’nin ara bir toplantı ile politikası gevşetmesi olasılığını düşürdü derken
Mart ayında 50 baz puan faiz indirimi beklediklerini ve koronavirüs nedeniyle Britanya
ekonomisinin önümüzdeki aylarda resesyona gitme olasılığının arttığını işaret etti. Goldman Sachs,
2020’nin ilk çeyreğinde büyümenin yatay kalmasını ve 2. çeyreğinde ise % 0.2 küçülmesini
öngörmekte. Raporda son olarak 11 Mart bütçesi geniş tabanlı büyüme harcamalarından çok kamu
sağlığının korunması için tedbirlere daha fazla odaklanabilir dendi. Sterlin’de Bailey açıklamaları
sonrası dün de artış devam ederken doların küresel bazda zayıﬂaması da paritenin yükselişini
destekledi.
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Bugün İngiltere’de halifax konut ﬁyat endeksi açıklanacak. Paritede 1.2980’lerin kırılması halinde
1.3070’lere kadar yükselişin devamı yaşanabilir. 1.2980 kırılamaz ise tekrar satış baskısı artabilir.
PETROL: Petrolde gözler OPEC’ten çıkacak açıklamalara çevrilmiş durumda. OPEC üyesi ülkelerin
petrol ve enerji bakanları dün gece Viyana’da yaptıkları resmi olmayan toplantıda, OPEC üretim
kısıntısının 1,5 milyon varil/gün derinleştirilmesini ve bu yeni kısıntı miktarının 2020 yılı sonuna
kadar devam ettirilmesini önermeyi kararlaştırdılar. Ancak açıklamanın resmi kaynaklardan
bildirilmemesi petrol ﬁyatlarını etkilemedi. Küresel borsalarda yaşanan satış eğiliminin devam
etmesi petrol talebinin kısılacağı beklentileriyle petrol ﬁyatlarında düşüş devam ediyor.
Bugün OPEC’ten resmi kaynaklardan gelecek üretim kesintisi haberlerinden sonra ﬁyatlamalarda
volatilitenin artacağını söyleyebiliriz. Ayrıca bugün ABD’de Baker Hughes tarafından haftalık ham
petrol kuyu sayıları açıklanacak. Ancak OPEC kararının olduğu günde açıklanacak petrol kuyu
sayılarının piyasada hareketlilik yaratmasını beklemiyoruz.

USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 6.1280 seviyesinin kırılması halinde önce 6.1580 ve
arkasından 6.2020 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 6.0900 seviyesinin kırılması
halinde önce 6.0625 ve arkasından 6.0290 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.

EUR/USD
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Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.1215’in kırılması halinde önce 1.1167 ve arkasından 1.1120
seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.1244 seviyesinin kırılması halinde önce 1.1278
ve arkasından 1.1322 direnci test edilebilir.

ALTIN
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1674 seviyesinin kırılması halinde önce 1681 ve arkasından
1699 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 1667 desteğinin altında önce 1657 ve
arkasından 1650 seviyesine doğru satış yaşanabilir.

GBP/USD
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Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.2948 desteğinin altında önce 1.2904 ve arkasından 1.2860
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.2980 seviyesinin üzerinde 1.3018 ve
arkasından 1.3070 direnci test edilebilir.

DAX30
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 11.617 seviyesinin kırılması halinde önce 11.482 ve arkasından
11.316 desteğine doğru düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 11.732 direncinin üzerinde önce 11.829 ve
arkasından 11.993 seviyesine kadar yükseliş görülebilir.

USOİL
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Teknik olarak baktığımızda yukarıda 45.73 seviyesinin üzerinde önce 46.50 ve arkasından 47.18
direnci test edilebilir. Aşağıda ise 45.23 seviyesinin altında önce 44.51 ve arkasından 43.60
desteğine doğru düşüş yaşanabilir.

muratakel.com © Tüm Hakları Saklıdır.

