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FED’den Bir Sürpriz Faiz İndirimi
Daha

GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Cuma günü yıllık bazda Ocak ayına ait açıklanan sanayi üretim verisi beklentilerin
üzerinde % 7.9 olarak açıklanırken perakende satış verisi aylık bazda % 0.8 yıllık bazda % 9.6 artış
gösterdi. Korona virüs salgını vakalarında artış sayısı Türk Lirasını olumsuz etkilerken kurlarda
yükseliş borsada sert satış yaşandı. Bakan Koca toplam vaka sayısının 18 olduğu belirtirken İçişleri
Bakanlığı, corona virüs tedbirleri kapsamında pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin
faaliyetlerinin bugün saat 10.00’dan itibaren geçici süreyle durdurulacağını duyurdu.
Bugün Türk Lirası varlıkları üzerinde Fed’in attığı faiz indirim adımının etkilerini ve korona virüs
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salgınında artan vakaların etkilerini takip ediyor olacağız. Ayrıca bugün Şubat ayına ait bütçe
dengesi verisi izlenecek.
ABD: Cuma günü ABD’de piyasayı etkileyecek önemli bir veri akışı yoktu. ABD’de 10 yıllık tahvil
faizindeki yükseliş devam ederken % 1.00’e gelen faizler Fed’in attığı faiz indirim ve parasal
genişleme programı adımı sonrası % 0.69’lara geri çekildi. Fed dün akşam aldığı kararla faizleri %
1.25’ten % 0.25’e indirirken 100 baz puanlık düşüş gerçekleştirdi. Fed ayrıca Fed, 700 milyar dolar
tutarında ABD Hazine kağıdı ve mortgage destekli menkul kıymet alımı yapacağını da duyurdu.
Ayrıca bankalara 90 gün süre ile reeskont penceresinden borçlanma imkanı tanırken, rezerv
karşılık oranlarını sıfıra indirmek gibi bazı ek tedbirler alan Fed, swap hatlarıyla küresel ölçekte
dolar likiditesi sağlanmasını güvence altına almak için beş merkez bankasıyla koordine çalışacak.
Faiz indirimi sonrası konuşan Powell, koronavirüs salgının dünya ekonomisini derinden etkilediğini
ve kapatılan kepenklerin kısa vadede ekonomi üzerinde ciddi etkilerinin olacağını ve buna önlem
aldıklarını ifade ederken enerji sektörünün stres altında olduğunu söyledi. Enﬂasyonun bu yıl virüs
nedeniyle büyük bir ihtimalle baskılanacağını ifade eden Powell, bu toplantının Salı/Çarşamba
günleri için planlanan toplantıya ek olmadığını, onun yerine yapıldığını belirtti. Powell ayrıca, ikinci
çeyreğin zayıf geçeceğini ve sonrasının belirsiz olduğunu ifade etti. Karar sonrası piyasada
oynaklık yaşanmaması oldukça dikkatimizi çeken ilginç bir durum oldu.
Bugün ABD’de açıklanacak New York İmalat endeksinin 5.1 puan açıklanması bekleniyor.
EURO BÖLGESİ: Cuma günü Euro Bölgesi’nde Almanya’da açıklanan TÜFE beklentiler dahilinde
% 0.4 olarak açıklanırken Fransa’da TÜFE de benzer şekilde % 0.0 olarak beklentiler dahilinde
gerçekleşti. Parite kırdığı 1.1053’ü destek olarak zorlarken bu seviyenin kırılp kırılmaması teknik
anlamda önemli olacaktır. Teknik olarak parite 1.1053 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece paritede
alış baskısı devam edecektir.
Bugün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakin.
İNGİLTERE: İngiltere Merkez Bankası’nın faiz hamlesinin ardından attığı parasal genişleme adımı
ve ekonomiyi yönlendirmesi sonrası sterlinde sert aşağı yönlü baskı görülmekte. Fed’in faiz
indirimine rağmen Gbp/Usd paritesinde yükseliş eğilimi görülmemekte.
Bugün İngiltere’de veri akışı sakin. Paritede de 1.2424 seviyesini takip ediyor olacağız. Bu seviye
kırılırsa sterlin tekrar alış baskısına geçebilir. Ancak 1.2424 seviyesi kırılmadıkça sterlinde aşağı
yönlü baskı devam edebilir.
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PETROL: Cuma günü ABD’de Baker Hughes tarafından açıklanan haftalık ham petrol kuyu sayıları
1 adet azalarak 792 adete geriledi. Küresel borsalarda yaşanan düşüş eğilimi petrole olan talebi
azaltacağı beklentileri tekrar kuvvetlenince petrolde de yükselişler geri alındı. Petrolün bir daha
satış baskısı altında kalacağını düşünüyoruz.

USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 6.3375 seviyesinin kırılması halinde önce 6.3615 ve
arkasından 6.3910 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 6.3090 seviyesinin kırılması
halinde önce 6.2840 ve arkasından 6.2560 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.

EUR/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.1090’in kırılması halinde önce 1.1054 ve arkasından 1.1009
seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.1198 seviyesinin kırılması halinde önce 1.1240
ve arkasından 1.1302 direnci test edilebilir.
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ALTIN
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1548 seviyesinin kırılması halinde önce 1557 ve arkasından
1575 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 1535 desteğinin altında önce 1523 ve
arkasından 1504 seviyesine doğru satış yaşanabilir.

GBP/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.2318 desteğinin altında önce 1.2285 ve arkasından 1.2257
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.2372 seviyesinin üzerinde 1.2424 ve
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arkasından 1.2506 direnci test edilebilir.

DAX30
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 8.700 seviyesinin kırılması halinde önce 8.583 ve arkasından
8.206 desteğine doğru düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 8.854 direncinin üzerinde önce 9.154 ve
arkasından 9.312 seviyesine kadar yükseliş görülebilir.

USOİL
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 31.78 seviyesinin üzerinde önce 33.85 ve arkasından 34.56
direnci test edilebilir. Aşağıda ise 30.37 seviyesinin altında önce 29.37 ve arkasından 27.70
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desteğine doğru düşüş yaşanabilir.
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