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Son Yaşananların Ardından ABD’den Gelecek
Enﬂasyon Verisi Kritik

GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Dün Türkiye’de Aralık ayına ait açıklanan işsizlik oranı beklentilerin üzerinde %13.7’ye
artış gösterdi. İş gücüne katılma oranının düşmesine rağmen yani insanların yeni iş aramaktan
vazgeçmesine rağmen istihdam oranındaki azalış işsizliğin artmasına sebep olurken Türk Lirası
cinsi varlıkları üzerinde veri etkili olmadı. Dün BİST100 endeksi artıyla başlangıç yapmıştı ancak
öğleden sonra önce ABD’nin Türkiye Büyükelçisi’nin Türkiye ile güvenlik ilişkilerimizin ileri gitmesi
için S-400 sorunu çözülmeli mesajı vermesiyle gerginleşen ortam daha sonra Sağlık Bakanı
Fahrettin Koca’nın corona virüs ile ilgili söylemleri borsanın ekside kapanmasına ve kurların bir
miktar yükselmesine sebep oldu. Akşam saatlerinde daha detaylı açıklama yapan Koca, akşam
saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktığını ve Türkiye’de
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de ilk vakanın görüldüğünü söyledi. Gelen resmi açıklamaların ardından corona virüs nedeniyle
BİST100, aşağı yönlü açılıp satıcılı bir yapı gösterebilir. Bunun kur üzerindeki yansımasının ne
kadar sert olacağını izleyeceğiz.
Bugün yurtiçinde cari denge verisi açıklanacak. Beklentiler cari açığın 2.5 milyar dolar vermesi
öngörülmekte. Son dönemde artan ithalat ﬁyatları sonrası cari açıkta bir miktar bozulma görülebilir
ve Türk Lirası cinsinden varlıklar üzerinde negatif etki yaratabilir.
ABD: Dün ABD’de veri akışı sakindi. Başkan Trump yaptığı açıklamalarda Fed’in çok yavaş hareket
ettiğini, bir an önce faizleri rakip ülkelerin seviyesine indirmesi gerektiğini ve diğer ülkelerin
gevşek para politikası nedeniyle sahip olduğu avantajlı kurdan Fed’in de faizleri indirerek
yararlnması gerektiğini söyledi. Açıklamaları piyasalar tarafında yankı bulmazken ABD 10 yıllık
tahvil faizlerinde görülen artış bir dolar endeksini yukarı yönlü destekledi. Borsalarda ise satış
baskısı devam ediyor. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Trump yönetimini tarafından
koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin haﬁﬂetilmesi için hazırlanmaka olan teşvik paketinde
ücretlerden alınan vergide de indirim yapılacağını ifade etti.
Bugün ABD’de haftaya 18 Mart’ta yapılacak olan faiz toplantısı öncesi son enﬂasyon verileri
açıklanacak. Daha önce yükseliş beklenen enﬂasyonda gelecek veriler Fed’in ne kadar
yavaşlaması gerektiğini de ifade edeceğinden veri sonrası piyasadaki volatilite artabilir. TÜFE aylık
bazda % 0.0 beklenirken yıllık bazda % 2.2 beklenmekte. Çekirdek TÜFE aylık bazda % 0.2
öngörülürken yıllık bazda % 2.3’e gerilemesi tahmin edilmektedir. Enﬂasyonda yaşanacak düşüş
sonrası dünya genelinde dolar ﬁyatlarında geri çekilme yaşanabilir. Bunun dışında ABD’de Hazine
Bakanı Mnuchin’in TSİ ile 17:00’de konuşması takip edilecek.
EURO BÖLGESİ: Dün Euro Bölgesi’nde 2019 yılının 4. çeyreğine ilişkin açıklanan büyüme verisi
beklentiler dahilinde % 0.1 açıklandı. Avrupa borsaları corona virüs nedeniyle baskı altında
kalmayı sürdürürken İtalya’da ölümlerin hızlı bir şekilde artması Euro Bölgesi ekonomisinin oldukça
bozulacağını göstermekte. Kaynaklara göre yarın yapılacak faiz toplantısı beklentiler 10 baz
puanlık indirimin yanında tahvil alım programının da iki katına kadar çıkartabileceği yönünde.
Mevcut olan 20 milyar euro tutarındaki varlık alım programını (QE) agresif bir şekilde artırabilmesi
halinde euro çaprazlarında kısmi olarak satışlar yaşanabilir.
Bugün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakin. Eur/Usd paritesindeki satış baskısı bugünde devam
edebilir. ABD verileri belirleyici olacaktır.
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İNGİLTERE: Dün İngiltere’de veri akışı sakindi. Doların küresel bazda değer kazanması Gbp/Usd
paritesinde sert bir geri çekilmeye sebep oldu.
Bugün İngiltere’de aylık bazda açıklanacak büyüme verisinin % 0.2 gelmesi beklenirken büyüme
verisinin destekleyecek imalat üretimi aylık bazda % 0.2 ve sanayi üretiminin de aylık bazda %
0.3 açıklanması tahmin edilmekte. Gelecek verilerin ardından sterlin çaprazlarında volatilite
yükselebilir. Paritenin 1.2760 desteğinin üzerinde kalıp kalmayacağı takip edilecektir. Bu
ﬁyatlamanın üzerinde her an tekrar sert yükseliş yaşanabilir.
PETROL: Dün akşam ABD’de Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından açıklanan haftalık ham petrol
stokları 6.4 milyon varil artış gösterirken petrol ﬁyatları borsalardaki sınırlı iyimserliğe tepki
vererek yükseliş kaydetti. Suudi Arabistan, yeni OPEC görüşmesi düzenlenmesi önerisini
‘anlamsız’ diye reddederken Rusya’nın Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Suudi
Arabistan’ın petrol üretiminde ek kesinti konusunda uzlaşabileceğini söyledi. Ayrıca Rusya Maliye
Bakan Yardımcısı Vladimir Kolychev, petrol ﬁyatının 2020’de ortalama 35 dolar/varil olması halinde
bütçeyi denkleştirmek için Ulusal Refah Fonu’ndan 500 milyar ruble harcamaları gerekebileceğini
söyledi.
Bugün ABD’de Enerji Bilgi İdaresi tarafından haftalık ham petrol stokları açıklanacak. Stokların 2.0
milyon artması bekleniyor. Gelecek stok verisi sonrası petrol ﬁyatlarında volatilite yükselebilir.
Petrol ﬁyatlarında aşağı yönlü baskı devam ediyor.

USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 6.1580 seviyesinin kırılması halinde önce 6.1780 ve
arkasından 6.1925 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 6.1270 seviyesinin kırılması
halinde önce 6.1020 ve arkasından 6.0725 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.
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EUR/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.1318’in kırılması halinde önce 1.1272 ve arkasından 1.1223
seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.1365 seviyesinin kırılması halinde önce 1.1385
ve arkasından 1.1476 direnci test edilebilir.

ALTIN
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1667 seviyesinin kırılması halinde önce 1671 ve arkasından
1680 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 1657 desteğinin altında önce 1650 ve
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arkasından 1641 seviyesine doğru satış yaşanabilir.

GBP/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.2937 desteğinin altında önce 1.3003 ve arkasından 1.3068
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.2880 seviyesinin üzerinde 1.2824 ve
arkasından 1.2760 direnci test edilebilir.

DAX30
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 10.436 seviyesinin kırılması halinde önce 10.356 ve arkasından
10.275 desteğine doğru düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 10.647 direncinin üzerinde önce 10.863 ve
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arkasından 11.004 seviyesine kadar yükseliş görülebilir.

USOİL
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 34.90 seviyesinin üzerinde önce 36.63 ve arkasından 37.93
direnci test edilebilir. Aşağıda ise 33.85 seviyesinin altında önce 32.07 ve arkasından 30.48
desteğine doğru düşüş yaşanabilir.
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