Bültenler

Küresel Borsalarda Tepki Alımları Görülebilir

GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Dün yurtiçinde veri akışı sakindi. Korona virüs salgınının Türkiye’de de görülmesinin
ardından Türk Lirası cinsi varlıklarda risk artarken küresel borsalara paralel BİST100 endeksinde
düşüş devam etti. Virüs tedirginliğinin artması Türk Lirası’na değer kaybettirirken kurlarda sert
yükseliş görüldü. Alınan önlemler çerçevesinde Türkiye’de ilk,orta ve lise düzeyinde eğitime 1
hafta ara verilirken spor müsabakalarının da Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanmasına karar
verildi. Sağlık Bakanı Koca sabah saatlerinde Türkiye’de ikinci koronavirüs vakasını açıkladı. Bunun
bugün piyasadaki yansımasını takip edeceğiz.
Bugün ayrıca yıllık bazda Ocak ayına ait açıklanacak sanayi üretim verisinin % 7.0 gelmesi
bekleniyor. Son dönemde ithalat görülen artış sanayi tarafında büyümeyi tetiklerken biz bu artışın
stokları yerine koymak için mi olduğuna yoksa ticaretteki artışı tetikleyecek mi buna bakacağız.
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Bugün ayrıca aylık ve yıllık bazda açıklanacak perakende satış verileri tüketim tarafında
hızlanmanın olup olmadığını bize göstermesi bakımından önemli olacaktır.
ABD: Dün ABD’de açıklanan ÜFE verisi aylık bazda beklentilerin altında % 0.6 azalırken yıllık bazda
ÜFE verisi de beklentilerin altında % 1.3’e geriledi. Benzer bir şekilde çekirdek ÜFE’de beklentilerin
altında yıllık bazda % 1.4’e gerilerken aylık bazda çekirdek ÜFE % 0.3 azalış kaydetti. Düşen petrol
ﬁyatlarının ve korona virus salgınının etkileri ÜFE üzerinde belirgin bir şekilde ortaya çıkarken
önümüzdeki aylarda TÜFE tarafında da azalışa seebep olacağını düşünüyoruz. ABD Ticaret
Temsilcisi’nin Oﬁsi’nden yapılan açıklamaya göre, Çin’den bazı tıbbı ürünlerin ithalatına tarife
muaﬁyeti getirildi. ABD, tıbbı ürünler için önce % 15 olarak belirlediği tarife oranını, 15 Şubat’ta %
7,5’e indirmişti. New York Fed, 3 ay vadeli repo işlemlerinde 500 milyar dolarlık menkul kıymet
alarak piyasaya likidite enjekte etmesiyle birlikte Fed net bir şekilde piyasaya sert bir mesaj
yolladı. Fed’in ayrıca yapacağı operasyonların toplam miktarının aylık bazda 5 trilyon dolara
ulaşacağı bildirilirken Fed’in bu adımı kısa vadeli ﬁnansman faizlerinin yükselmesini önlemek için
attığı tahmin edilmekte. Gelen haber veri akışının ardından ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki
toparlanmanın devam ettiğini görüyoruz ve faizler şu anda % 0.83 seviyesinde hareket ederken
dolar endeksinde de yükseliş yaşanmakta. Dolar endeksinin tekrar yükselişe dönmesi için 98.24
seviyesinin kritik olduğıunu söyleyebiliriz.
Bugün ABD’de veri akışı sakin. ABD’de Michigan tüketici güveni, Michigan enﬂasyon beklentisi ve
ithalat ﬁyatları açıklanacak. Ancak gelecek verilerin piyasa ﬁyatlaması üzerinde hareket
yaratacağını düşünmüyoruz. Çin’de azalan günlük vaka sayıları borsaların tekrardan yükselmesini
sağlayabilir.
EURO BÖLGESİ: Dün Euro Bölgesi’nde gözler Avrupa Merkez Bankası faiz kararındaydı. Avrupa
Merkez Bankası faizlerde bir değişikliğe gitmeyerek sürpriz yaptı. Banka % 0.00 olan reﬁnansman
faizini korudu. AMB, 120 milyar euroluk ek LTRO düzenleyeceğini ve geçici olarak Euro Bölgesi
Finansal Sistemine likitide desteği sağlayacağını ifade ederken bunun uzun vadeli kredi sunarak
ekonomik sistemi rahatlatmak adına yapıldığı belirtildi. AMB, 2020 yılı Euro Bölgesi büyüme
beklentisi % 1.1’den % 0.8’e, 2021 tahminini % 1.4’ten % 1.3’e çekerken, Lagarde, petrol
ﬁyatlarındaki aşağı yönlü şokların enﬂasyon görünümü için risk oluşturduğunu vurguladı. 2020 ve
2021 enﬂasyon beklentileri ise değiştirilmedi. Lagarde yaptığı konuşmada, Euro Bölgesi için
risklerin önemli ölçüde aşağı yönlü olduğunu söylerken Koronavirüsün piyasa oynaklığını ciddi
şekilde artırdığını, üretimi yavaşlatacağını ve talebi azaltacağını dile getirdi. Başkan faiz indirimine
ihtiyaç olması halinde onu da yapabileceklerini belirtti. Euro yeni varlık alım programı haberiyle
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değer kaybetti.
Bugün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakin. Almanya ve Fransa‘dan gelecek enﬂasyon verileri takip
edilecektir.
İNGİLTERE: İngiltere Merkez Bankası’nın faizleri sürpriz bir şekilde beklenenden önce indirmesi
ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney yaptığı açıklamada faizleri % 0’ın üstünde ancak %
0.25’in altına çekebileceklerini söylerken yeni faiz indirimine yeşil ışık yakması ve İngiltere Maliye
Bakanı tarafından 14 milyar dolarlık ek mali genişleme paketinin açıklanmasının ardından sterlinde
satış baskısı iyice arttı. İngiltere ile AB arasında gelecek hafta Londra’da yapılması planlanan Brexit
sonrası ticaret müzakerelerinin iptal edilmesi konusunda anlaşma yolları aranmaya devam
ederken bu görüşmelerin korona virüs salgını nedeni ile bir süre askıya alınabileceği belirtildi.
Bugün İngiltere’de veri akışı sakin.
PETROL: Küresel piyasalarda koronavirüs salgınının yarattığı endişe devam ederken petrol
ﬁyatlarında da aşağı yönlü baskı devam ediyor. Suudi Arabistan ile Rusya arasında devam eden
petrol savaşında henüz bir adım atılmış değil. Petrol ﬁyatlarının bir süre daha aşağı yönlü baskı
altında kalmasını bekliyoruz.
Bugün ABD’de Baker Hughes tarafından haftalık ham petrol kuyu sayıları açıklanacak. Geçen hafta
petrol kuyu sayıları 3 adet artışla 793 adete yükseliş göstermişti.
USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 6.3180 seviyesinin kırılması halinde önce 6.3480 ve
arkasından 6.3870 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 6.2845 seviyesinin kırılması
halinde önce 6.2560 ve arkasından 6.2020 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.

muratakel.com © Tüm Hakları Saklıdır.

Bültenler

EUR/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.1140’in kırılması halinde önce 1.1087 ve arkasından 1.1014
seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.1221 seviyesinin kırılması halinde önce 1.1256
ve arkasından 1.1340 direnci test edilebilir.

ALTIN
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1586 seviyesinin kırılması halinde önce 1607 ve arkasından
1624 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 1562 desteğinin altında önce 1551 ve
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arkasından 1535 seviyesine doğru satış yaşanabilir.

GBP/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.2537 desteğinin altında önce 1.2507 ve arkasından 1.2456
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.2575 seviyesinin üzerinde 1.2700 ve
arkasından 1.2810 direnci test edilebilir.

DAX30
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 9.150 seviyesinin kırılması halinde önce 9.063 ve arkasından
8.803 desteğine doğru düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 9.295 direncinin üzerinde önce 9430 ve
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arkasından 9.576 seviyesine kadar yükseliş görülebilir.

USOİL
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 32.85 seviyesinin üzerinde önce 33.85 ve arkasından 34.56
direnci test edilebilir. Aşağıda ise 31.59 seviyesinin altında önce 31.04 ve arkasından 30.43
desteğine doğru düşüş yaşanabilir.
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