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TCMB, Sürpriz Faiz İndirimi Sonrası Kurlarda Yükseliş Eğilimi Devam Ediyor

GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Dün yurtiçinde veri akışı sakindi. Ancak TCMB, küresel merkez bankalarına ayak
uydurdu ve sürpriz bir adımla faizleri 100 baz puan indirerek % 10.75’ten % 9.75’ye çekerek tek
haneli faiz söylemini gerçekleştirdi. Merkez Bankası yaptığı açıklamalarda Koronavirüs salgını
öncesi dönemde Türkiye ekonomisine ilişkin makroekonomik göstergelerde belirgin bir iyileşme
kaydedildiğini, enﬂasyonun hızlıca düştüğünü ve cari işlemler dengesinde ciddi bir düzelme
gözlemlendiğini ifade etti. Banka, salgın hastalığa bağlı gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki
olumsuz etkilerinin sınırlandırılması açısından ﬁnansal piyasaların, kredi kanalının ve ﬁrmaların
nakit akışının sağlıklı işleyişinin devamı büyük önem arz etmekte olduğundan bu faiz indirimini
uygun gördüklerini açıkladı. Karar sonrası TL çaprazlarındaki yükseliş devam ederken dün Fed’in
aldığı mali önlemler sonrası gelişmekte olan ülkelere tekrar para girişlerinin gözlemlenmesiyle
kurlarda geri çekilme yaşandı. Dün akşam koronavirüs hakkında açıklamalarda bulunan Sağlık
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Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısının 98’e yükseldiğini ve 1 kişinin öldüğünü söyledi. Türkiye’de
vaka ve ölüm sayılarının artması halinde kurlarda yükselişin devamını görebiliriz.
Bugün yurtiçinde saat 14:00’te Cumhurbaşkanı Erdoğan korona virüs ile mücadele programı
çerçevesinde açıklamalarda bulunacak. Konuşmaların içeriği Türk Lirası çaprazlarında ve borsa
üzerinde oynaklığa sebep olabilir.
ABD: Dün ABD’de tüketimi göstermesi bakımından önemli olan perakende satış verisi aylık bazda
beklentilerin altında % 0.5 azalırken çekirdek perakende satış verisi de yine aylık bazda
beklentilerin altında % 0.6 daraldı. Sanayi üretiminin ise buna karşılık beklentilerin üzerinde % 0.6
arttığı görüldü. Dün Fed, hanehalkı ve işletmelerin kredi ihtiyaçlarını desteklemek için Piyasa
Yapıcılara Tanınan Kredi Kolaylığı (PDCF) uygulamasını başlatacağını duyurdu. Gecelik ve 90 güne
kadar vadeli ﬁnansman sunulacağının belirtildiği açıklamada, uygulamanın 20 Mart’ta başlayacağı,
6 ay boyunca geçerli olacağı ve şartlara uygun olarak uzatılabileceği bildirildi. Washington Post
gazetesinin haberine göre Trump yönetimi, koronavirüs ile mücadele için Kongre’den tahmini 850
milyar dolar büyüklüğündeki devasa bir teşvik paketine onay vermesini istiyor. Fed’in attığı
adımların ardından Trump ve Hazine Bakanı Steven Mnuch’in söylemlerinin daha fazla teşvik
paketine işaret etmesi ABD 10 yıllık tahvil faizinin tekrar % 1.00’lere çıkmasını sağlarken dolar
endeksinin ise tekrar yükselişe geçmesini sağladı.
Bugün ABD’de yapılması gereken Fed’in faiz toplantısı 100 baz puanlık indirim gerekçesiyle
yapılmayacağı ifade edildi. ABD’den bugün yapı ruhsatları ve konut başlangıçları verisini takip
ediyor olacağız.
EURO BÖLGESİ: Dün Euro Bölgesi’nde açıklanan ZEW ekonomik beklenti anketi -49.5 puana
gerilerken bu aynı zamanda Aralık 2011’den beri görülen en düşük değere işaret etti. Almanya’dan
gelen Zew ekonomik beklenti anketi de benzer şekilde beklentilerin altında -49.5 puana gerilerken
2011 yılından bu yana en çok değer kaybı yaşandı. Avrupa ekonomisinde 2011-2012 yılları
arasında görülen kriz ortamına benzer işaretlerin görülmesi ve dün Fed’in attığı adımlarla küresel
bazda doların desteklenmesi paritede sert satış eğiliminin yaşanmasını sağladı. Avrupa ülkeleri
ciddi oranda koronavirüs salgını nedeniyle bir bir teşvik paketleri açıklamaları euroyu baskı altına
aldı.
Bugün Euro Bölgesi’nde Avrupa Merkez Bankası’nın baktığı kritik verilerden olan enﬂasyon verileri
açıklanacak. Enﬂasyonda görülebilecek aşağı yönlü baskılar euronun değer kaybetmesini
sağlayabilir. TÜFE ve çekirdek TÜFE yıllık bazda % 1.2 beklenmekte.
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İNGİLTERE: İngiltere’de dün ortalama saatlik kazançlar çeyreklik bazda beklentilerin üzerinde %
3.1 artarken işsizlik oranının % 3.8’den % 3.9’a yükseldiğini gördük. İngiltere ayrıca koronavirüsün
ekonomik etkilerine karşı 330 milyar GBP büyüklüğünde kredi garantisi sağlayacağını duyurdu.
Bugün İngiltere’de veri akışı sakin. Sterlindeki satış baskısı devam ediyor ancak GBP/USD’de
1.2130 seviyesi kritik. Bu seviye yukarı yönlü kırılırsa kısa vadeli alımlar ön plana çıkabilir.
Kırılmaması halinde satışlar devam edebilir.
PETROL: Dün akşam ABD’de Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından haftalık özel sektöre ait
açıklanan ham petrol stokları 0.42 milyon varil azalış kaydetti. Petroldeki satış baskısı sürüyor.
Ancak petrol ﬁyatları bu seviyelerde dengelenme yaşabilir.
Bugün ABD’de Enerji Bilgi İdaresi tarafından haftalık ham petrol stokları açıklanacak. Stokların 3.5
milyon varil artması bekleniyor. Veri sonrası petrolde volatilite artabilir.

USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 6.4500 seviyesinin kırılması halinde önce 6.5000 ve
arkasından 6.5880 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 6.3950 seviyesinin kırılması
halinde önce 6.3430 ve arkasından 6.3015 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.

EUR/USD
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Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.0988’nin kırılması halinde önce 1.0954 ve arkasından 1.0890
seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.1053 seviyesinin kırılması halinde önce 1.1087
ve arkasından 1.1139 direnci test edilebilir.

ALTIN
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1544 seviyesinin kırılması halinde önce 1574 ve arkasından
1598 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 1504 desteğinin altında önce 1486 ve
arkasından 1451 seviyesine doğru satış yaşanabilir.

GBP/USD
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Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.2045 desteğinin altında önce 1.2000 ve arkasından 1.1963
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.2130 seviyesinin üzerinde 1.2203 ve
arkasından 1.2266 direnci test edilebilir.

DAX30
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 8.434 seviyesinin kırılması halinde önce 8.238 ve arkasından
7.978 desteğine doğru düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 8.719 direncinin üzerinde önce 9.031 ve
arkasından 9.380 seviyesine kadar yükseliş görülebilir.

USOİL
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Teknik olarak baktığımızda yukarıda 26.60 seviyesinin üzerinde önce 26.09 ve arkasından 24.85
direnci test edilebilir. Aşağıda ise 29.47 seviyesinin altında önce 28.40 ve arkasından 27.52
desteğine doğru düşüş yaşanabilir.
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