Bültenler

Gözler Avrupa Merkez Bankası Faiz Kararında

GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Dün yurtiçinde açıklanan cari denge verisi beklentilerin altında 1 milyar 804 milyon
dolar olarak gerçekleşirken 12 aylık cari işlemler hesabı ise 6 milyar 494 milyon dolar fazla verdi.
Cari dengenin fazla vermesinde yeni hesaplama yöntemi etkili oldu. Resmi rezervler Ocak’ta 2.93
milyar dolar azalırken net hata noksan ise Ocak’ta 574 milyon dolar fazla verdi. Bu dönemde
doğrudan yatırımlar azalırken yabancıların hisse ve tahvil piyasasından çıkış yaptığını gözlemledik.
Cari dengeye olumlu katkı yine turizmden geldiği görüldü. Veri sonrası kısmi olarakta olsa
BİST100’ün toparlandığını görsekte öğleden sonra küresel borsalarda yaşanan satış eğilimi
BİST100’de de satışların gelmesine ve borsanın aşağı yönlü kapanmasını sağladı. Corona virüs
salgınının resmi olarak Türkiye’de görülmesinin ardından kurlarda da yükseliş eğilimi arttı. Dün
Ticaret Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı ve Sağlık Bakanı’nın yaptığı üçlü zirve sonrası alınan
önlemler çerçevesinde bu yıl çok sayıda turist hedeﬂenmediği, ticarette ise ithalat ve ihracat
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dengesindeki bozulmaya karşı gerekli teşviklerin yapılacağı ve sağlık alanında da corona virüsten
korunmak için her türlü tedbirin alınacağı dile getirildi.
Bugün yurtiçinde veri akışı sakin. Ancak hem corona virüsün etkilerini hem de yurtdışı ﬁyat
gelişmelerinin Türk Lirası cinsi varlıklar üzerindeki etkisini izliyor olacağız.
ABD: Dün ABD’den haftaya 18 Mart’ta yapılacak olan faiz toplantısı öncesi son enﬂasyon verileri
aldık. TÜFE aylık bazda beklentilerin üzerinde % 0.1 artarken yıllık bazda beklentilerin üzerinde
ancak bir önceki aya göre geri çekilerek % 2.3’e olarak açıklandı. Çekirdek TÜFE ise aylık bazda
beklentiler dahilinde % 0.2 kaydedilirken yıllık bazda beklentilerin üzerinde % 2.4 artış gösterdi.
Verilerin olumlu olması ABD 10 yıllık tahvil faizinin % 0.90 seviyelerine kadar çıkmasını sağlarken
dolar endeksinde de artış kaydedildi. Gelen enﬂasyon rakamları ABD’ye bir miktar nefes aldırdı.
Ancak Dünya Sağlık Örgütü’nün yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) pandemi (salgın) olarak
nitelendirmesinin ardından hisse senetlerinin sert bir şekilde düştüğü görüldü. Başkan Trump dün
akşam yaptığı konuşmada Trump, koronavirüsün ekonomik etkileri ile mücadele için bireylere ve
KOBİ’lere 3 ay vergi tatili verileceğini ve koronavirüsten etkilenen şirketlere 50 milyar dolar
tutarında düşük faizli kredi sağlanacağını duyurdu Ayrıca Trump Avrupa kıtasından ABD’ye tüm
yolcu seyahatlerinin Cuma gününden itibaren 30 gün süreyle durdurulmasına karar verdi.
Bugün ABD’de aylık bazda ÜFE’nin % 0.1 azalması beklenirken yıllık bazda ÜFE’nin ise % 1.8
gelmesi öngörülmekte. Çekirdek ÜFE’nin aylık bazda % 0.1 artması beklenirken yıllık bazda
çekirdek ÜFE’nin ise % 1.7 açıklanması beklenmekte. Ayrıca ABD’de bugün işsizlik başvuruları
açıklanacak.
EURO BÖLGESİ: Dün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakindi. Ancak İtalya’da corona virus salgını
nedeniyle tedirginlik giderek artmakta. Her geçen gün ölüm ve vaka sayılarının artması İtalya’da
tüm hayatı durma noktasına getirdi. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde bugünden itibaren kamu hizmetleri haricindeki tüm ticari
faaliyetlerin durdurulacağını açıkladı. Conte yaptığı açıklamada “Market ve eczane gibi temel
ihtiyaçların karşılanabileceği yerlerin haricinde yarından itibaren ticari faaliyette bulunan tüm
mağaza ve işletmeler kapatılacak. Bütün restoran, kafe, bar gibi işletmelerin faaliyetleri askıya
alınmıştır. Evlere servis hizmeti yapılmaya devam edilebilecek.” dedi. Hem bugün Avrupa Merkez
Bankası’ndan faiz indirim beklentisi hemde İtalya ve İspanya sorunu sonrası euro çaprazlarında
sert düşüş görüldü.
Bugün Euro Bölgesi’nde gözler Avrupa Merkez Bankası faiz kararında olacak. Faizlerin 10 baz puan
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düşürüleceğini beklemekteyiz. Ancak asıl önemli olan nokta Legarde’nin parasal genişleme
çerçevesinde halihazırda olan 20 milyar euroluk dilimi artırıp artırmayacağı. Şayet parasal
genişleme limiti 20 milyar euronun üzerine çıkarılırsa euro üzerinde aşağı yönlü baskı artar ve euro
çaprazlarında satışların devam ettiğini izleyebiliriz. Özellikle Başkan Legarde’nin dün ECB politika
yapıcıları, özellikle süper ucuz fonlama sağlama olmak üzere, bu haftaki toplantıda tüm araçlara
bakıyor demesinin ardından yeni bir parasal genişleme ihtimali artmış oldu.
İNGİLTERE: Dün İngiltere Merkez Bankası sabah saatlerinde sürpriz olmayan ancak zamanlaması
sürpriz olan bir karar imza atarak faizleri % 0.75’ten % 0.25’e indirdi. Karar sonrası sterlin
çaprazları değer kaybetti. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney yaptığı açıklamada faizleri %
0’ın üstünde ancak % 0.25’in altına çekebileceklerini söylerken yeni faiz indirimlerine de yeşil ışık
yaktı. Carney, önlemlerin maksimum etki etmesi için Hazine ile koordine halinde derken İngiltere
ekonomisini ve ﬁnansal sistemini desteklemek için gerekirse daha fazla adım atacağını ve Korona
virüsün ekonomik şokunun büyük ve keskin olabileceğini ama sonuçlarının geçici olacağını ifade
etti. Carney resesyon konusunda da şu an konuşmanın çok erken olacağının altını çizdi. İngiltere
Maliye Bakanı dün 14 milyar dolarlık ek mali genişleme paketi açıkladı.
Bugün İngiltere’de veri akışı sakin.
PETROL: Dün ABD’de Enerji Bilgi İdaresi tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları
beklentilerin oldukça üzerinde 7.7 milyon varil artış gösterdi. Petrol ﬁyatlarındaki geri çekilme
devam etti. Cezayir Enerji Bakanı ve OPEC Başkanı Muhammed Arkab, Suudi Arabistan ile Rusya
arasındaki sorunun çözülebileceğini ifade ederken mevcut stoklarda azalma beklentilerinin devam
ettiğini söyledi. Suudi Arabistan’ın ardından Birleşik Arap Emirlikleri de Nisan ayında petrol
üretimini rekor seviyeye çıkaracaklarını duyurdu. Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Pavel Sorokin,
OPEC’in üretimi sonsuza kadar kısamayacağını ve koronavirüs salgınının talep üzerindeki
etkilerinin belirsiz olduğu ortamda üretimi daha da kısmanın mantıklı olmadığına inandıklarını
söyledi. Sorokin Rusya’nın, petrol ﬁyatının 45-55 dolar/varil bandında bir denge bulacağına
inandığını ifade etti.

USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 6.2310 seviyesinin kırılması halinde önce 6.2600 ve
arkasından 6.3390 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 6.2090 seviyesinin kırılması
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halinde önce 6.1870 ve arkasından 6.1575 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.

EUR/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.1250’nin kırılması halinde önce 1.1175 ve arkasından 1.1105
seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.1340 seviyesinin kırılması halinde önce 1.1364
ve arkasından 1.1412 direnci test edilebilir.

ALTIN
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1647 seviyesinin kırılması halinde önce 1652 ve arkasından
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1662 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 1632 desteğinin altında önce 1622 ve
arkasından 1605 seviyesine doğru satış yaşanabilir.

GBP/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.2803 desteğinin altında önce 1.2741 ve arkasından 1.2696
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.2819 seviyesinin üzerinde 1.2847 ve
arkasından 1.2889 direnci test edilebilir.

DAX30
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 9.737 seviyesinin kırılması halinde önce 9.600 ve arkasından
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9.312 desteğine doğru düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 9.967 direncinin üzerinde önce 10.273 ve
arkasından 10.441 seviyesine kadar yükseliş görülebilir.

USOİL
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 32.50 seviyesinin üzerinde önce 33.50 ve arkasından 34.56
direnci test edilebilir. Aşağıda ise 30.69 seviyesinin altında önce 28.34 ve arkasından 27.25
desteğine doğru düşüş yaşanabilir.
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