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USD/TRY’de Stabilizasyon
Sürüyor

GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Dün yurtiçinde veri akışı sakin. BİST100 endeksi dün küresel borsalara paralel sert bir
geri çekilme yaşasa da dün akşam ABD piyasalarının bir miktar toparlamasıyla açılışta yukarı yönlü
bir ivme izleyebilir. Türk Lirası’nın hala cazibesinin düşük kalması küresel bazda doların ﬁyatlarında
geri görmemize rağmen kur tarafında bu durumun pozitiﬂiğinin yaşanmamasına neden olmakta.
Bugün Türkiye’de Aralık ayına ait işsizlik oranı açıklanacak. Bir önceki ay % 13.3 olarak
gerçekleşen işsizlik oranının bir miktar azalması olası. Ancak bunun TL tarafında pek pozitif bir etki
yaratacağını düşünmüyoruz. Kurdaki stabilizasyonun bir süre daha devam edeceğini düşünüyoruz.
ABD: Dün ABD’de veri akışı sakindi. ABD borsaları 2008 krizinden beri en büyük düşüş hareketini
gerçekleştirirken hisse senedi piyasasında devre kesici uygulamasının devreye girdiğini gördük.
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ABD hükümeti coronavirus salgınına karşı ekonomik olarak her türlü ﬁili hayata geçirmekte kararlı
ancak Fed’in aatacağı adımlar yakından izlenecektir. Her ne kadar 18 Mart’ta en az 50 baz puanlık
indirim beklesekte bunun yeterli olup olmayacağını izleyeceğiz. Bir kaynaktan edinilen bilgiye göre
ABD borsasında yaşanan sert düşüşlerin ardından üst düzey Wall Street yöneticileri Çarşamba
günü Beyaz Saray’da koronavirüs tehdidine ilişkin yapılacak toplantıya davet edildi. Bu toplantının
hisse senedi piyasası üzerindeki yansımlarını takip edeceğiz. ABD 10 yıllık tahvil faizleri dün %
0.36’ya kadar gerilemsinin ardından bu sabah % 0.64 seviyesine yükselmiş durumda. Tahvil
faizlerindeki toparlanma dolar endeksinde bir miktar alımların yaşanmasını sağladı.
Bugün ABD’de veri akışı sakin.
EURO BÖLGESİ: Coronavirüs salgınının etkilerinin Avrupa’da artmasının ardından özellikle
İtalya’da görülen ölümler ve İspanya artan vaka sayılarının ardından Avrupa bankacılık
endekslerinin dün tarihi rekor düzeyinde satış yediğini izledik. Bu gelişmelere bağlı olarak Euro
Bölgesi’nde Sentix tüketici güven endeksi – 17.1 puan açıklanarak 2013’ten bu yana en düşük
seviyeye gerilemiş oldu ve Euro Bölgesi’nde kısa vadede görülen toparlanmanın etkisini
kaybettiğini izliyoruz. Avrupa Merkez Bankası’nın, varlık alım programı çerçevesinde kamu
varlıkları alımını geçtiğimiz hafta hızlandırdğını görüyoruz. Bir önceki hafta 1 milyar 238 milyon
euro tutarında varlık alan ECB, geçtiğimiz hafta ise 4,6 milyar euro tutarında alım yaptı. Avrupa
Merkez Bankası her ne kadar ekonomiye yardımcı olmaya çalışsada piyasaların gözü 12 Mart
Perşembe günü ECB’nin yapacağı faiz toplantısında ve alınacak kararlarda olacak. Biz 10 baz puan
indirim yapılacağı kanaatindeyiz.
Bugün Euro Bölgesi’nde 2019 yılının 4. çeyreğine ilişkin büyüme verisinin % 0.3 gelmesi
bekleniyor. Gelecek veri piyasada bir etki yaratmayabilir. Piyasalar coronavirus salgınının etkisini
ﬁyatlamaya devam edecektir.
İNGİLTERE: Dün İngiltere’de veri akışı sakindi. Sterlin tarafının sakin olduğu bugünlerde paritede
dolar bazlı hareketler etkili oluyor. Orta vadeli trendinde yukarı yönlü hareket eden paritede bugün
satış baskısı hakim. 1.3097 seviyesi kırılmadığı sürece gün içinde satış baskısı devam edebilir.
PETROL: Cuma günü Suudi Arabistan ile Rusya arasında petrol üzerinde başlayan ﬁyat savaşı
piyasalarda sert yankı buldu ve borsaların sert gerilemesine yol açtı. Petrol ﬁyatlarının kısa vadede
dengeye oturması zor gözükmekte. Suudi Arabistan’da devlete ait petrol şirketi olan Aramco’nun
petrol üretimini artırma kararı almasının ardından Rus petrol şirketi Rosneft Nisan sonrası petrol
üretimini artırmaya karar vermesi petrol ﬁyatlarında düşüşün bir süre devam edeceğini
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göstermekte. Ayrıca Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) 2020 yılında global petrol talebinin 2009
yılından bu yana ilk kez düşeceğini öngördü. IEA Başkanı Birol yaptığı açıklamalarda Petrol
piyasalarında Rus ruleti oynamanın çok büyük sonuçları olabileceğini, petrol ﬁyatının 25
dolar/varilin altına olmasının ABD’de yeni kaya gazı gelişmelerinde durmaya yol açabileceğini
söyledi.

USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 6.1580 seviyesinin kırılması halinde önce 6.1925 ve
arkasından 6.2210 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 6.1160 seviyesinin kırılması
halinde önce 6.0915 ve arkasından 6.0725 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.

EUR/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.1334’ün kırılması halinde önce 1.1288 ve arkasından 1.1244
seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.1373 seviyesinin kırılması halinde önce 1.1412
ve arkasından 1.1494 direnci test edilebilir.
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ALTIN
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1662 seviyesinin kırılması halinde önce 1675 ve arkasından
1681 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 1649 desteğinin altında önce 1641 ve
arkasından 1634 seviyesine doğru satış yaşanabilir.

GBP/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.3015 desteğinin altında önce 1.2974 ve arkasından 1.2950
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.3097 seviyesinin üzerinde 1.3126 ve
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arkasından 1.3200 direnci test edilebilir.

DAX30
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 10.789 seviyesinin kırılması halinde önce 10.569 ve arkasından
10.356 desteğine doğru düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 11.004 direncinin üzerinde önce 11.203 ve
arkasından 11.316 seviyesine kadar yükseliş görülebilir.

USOİL
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 10.789 seviyesinin kırılması halinde önce 10.569 ve arkasından
10.356 desteğine doğru düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 11.004 direncinin üzerinde önce 11.203 ve
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arkasından 11.316 seviyesine kadar yükseliş görülebilir.
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