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Gözler TCMB Faiz Kararında, Yeni Bir İndirim
Gelecek Mi?

GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Dün yurtiçinde veri akışı sakindi. Korana virüs salgınının yarattığı endişe giderek
artarken vaka ve ölüm sayılarının da arttığını izliyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı
açıklamalarda 2. ölümün gerçekleştiğini ve vaka sayısının 191’e yükseldiğini ifade etti. Korona
virüs tehdidinin devam etmesi ve reel faiz getirilerinin negatifte bulunması Türk Lirası’na değer
kaybettirmeye devam edecek gibi gözükmekte. Kurlardaki yükseliş eğiliminin devamını bekliyoruz.
Ayrıca borsada da satışın devamı gelebilir. Dün gözler Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamalardaydı.
Erdoğan vatandaşların gerekmedikçe sokağa çıkmamaları gerektiğini söylerken, KOVİD-19
hastalığına karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarının da tüm hızla devam ettirdiklerini ifade etti.
Türk Lirası olarak gelişmekte olan ülkelerin hepsinden daha iyi bir direnç gösterdik diyen Erdoğan,
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dün Merkez Bankasının piyasalar açısından oldukça önemli bazı adımları atarak, likidite sıkıntısı
yaşanmayacağının garantisinin ortaya koyduğunu vurguladı. Erdoğan, en büyük önceliğimiz üretim
ve istihdamın sekteye uğramamasıdır derken Ekonomik İstikrar Kalkanı adını verdikleri bir paketle,
KOVİD-19 salgınının etkilerini azaltmak için toplamda 100 milyar liralık bir kaynak setini devreye
aldıklarının altını çizdi. Erdoğan açıkladıkları teşvik paketinin detaylarını da anlattı. Ancak piyasalar
bundan pek ikna olmadı.
Bugün yurtiçinde gözler TCMB faiz kararında olacak. TCMB faizleri sürpriz bir şekilde bu hafta 100
baz puan indirerek % 9.75’e çekmişti. Bugünkü toplantıda yeni bir faiz indiriminin gelip
gelmeyeceğini takip edeceğiz. Faiz indiriminin gelmesi halinde kurlarda çok daha sert yükseliş
yaşanabilir.
ABD: Dün ABD’de piyasaları etkileyecek önemli bir veri akışı yaşanmadı. Dolar endeksinde ve
ABD 10 yıllık tahvil faizinde yükseliş devam etti. ABD Senatosu, koronavirüsle mücadele
kapsamında 100 milyar doların üzerinde destek içeren tasarıyı onayladı. New York Times’ta ki
habere göre, ABD Hükümeti Kovid-19 Müdahale Planı başlıklı çalışmasında ABD’de Kovid-19
salgınının 18 ay veya daha uzun süreceği ve ülkenin sağlık sistemini zorlayacak şekilde kıtlıklarla
sonuçlanacak “birden fazla dalga” halinde olacağı uyarısı yer aldı. Başkan Trump’ta yaptığı
açıklamalarda korona virus için aşı çalışmalarının devam ettiğini ve insanların çok fazla evlerinden
çıkmaması gerektiğini ekonomik olarak gerekli paranın insanlara sağlanacağını duyurdu.
Bugün ABD’de Philadelphia imalat endeksi, işsizlik başvuruları ve cari denge verisi açıklanacak.
Piyasalarda volatilite devam edecek gibi gözükmekte. Fed’in son aldığı önlemler kısa vadede
doların küresel bazda değerlenmesini sağladı.
EURO BÖLGESİ: Dün Euro Bölgesi’nde Avrupa Merkez Bankası’nın baktığı kritik verilerden olan
enﬂasyon verileri açıklandı. TÜFE ve çekirdek TÜFE yıllık bazda beklentiler dahilinde % 1.2 olarak
gerçekleşti. Hem doların güçlenmesi hemde Avrupa Merkez Bankası’nın yeni bir parasal genişleme
hamlesi yapması Eur/Usd paritesinde sert geri çekilmenin yaşanmasını sağladı. Avrupa Merkez
Bankası koronavirüsün salgınının etkilerinden kurtulmak için 750 milyar euro (820 milyar dolar)
tutarında ek acil tahvil alım programı başlattı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde,
Banka’nın euroyu savunmak için tüm araçlarını kullanma niyetinde olduğunu belirterek,”ECB’nin
ortak para birimine bağlılığının limitleri yok” açıklamasını yaptı.
Bugün Euro Bölgesi’nde veri akışı yok. Ancak piyasada korona virus salgınının etkilerini takip
ediyor olacağız.
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İNGİLTERE: Sterlindeki satış baskısı devam ediyor. Dün açıklamalarda bulunan İngiltere Merkez
Bankası’nın yeni Başkanı Bailey, İngiliz Sterlini’nin değer kaybetmesinin bir hikayesinin olmadığını,
İngiliz Sterlini’nin seyrini dikkatle izlediklerini ve son düşüşü not ettiklerini söylerken ekonomik
görünüm konusunda belirsizliğin büyük olduğunu ifade etti. Bailey, ﬁnansal sistemin korona
virüsün etkilerine iyi dayandığını belirtirken İngiliz Sterlini’ndeki düşüşün etkilerini gelecek Pra
Politikası Kurulu toplantısında değerlendireceğiz dedi. İngiltere’de negatif faizlerin banka
kredilerine ve hanehalkı güvenine büyük olasılıkla zarar vereceğine değinen Bailey, helikopter para
gibi seçeneklere, mali tedbirlere karar verecek olan merciin hükümet olduğunu söyledi. Bailey’in
açıklamalarının ardında da sterlindeki satış eğilimi devam etti.
Bugün İngiltere’de veri akışı sakin. Korona virüs salgınının sterlin üzerindeki etkisini takip ediyor
olacağız.
PETROL: Dün ABD’de Enerji Bilgi İdaresi tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları
beklentilerin altında 2.0 milyon varil artarken petrol ﬁyatlarındaki düşüşün devam ettiği görüldü.
Petrol ﬁyatlarında baskının devam etmesini bekliyoruz. Ancak ABD’li senatörlerin de bundan
rahatsız olması ﬁyatların buralarda dengelenebileceğini göstermekte. Senatörler Trump
yönetiminden global petrol ﬁyatlarını düşüren ﬁyat savaşını durdurmaları için Suudi Arabistan ve
Rusya’ya baskıyı artırmasını istedi.
USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 6.5215 seviyesinin kırılması halinde önce 6.5575 ve
arkasından 6.6615 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 6.4920 seviyesinin kırılması
halinde önce 6.4680 ve arkasından 6.3960 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.
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EUR/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.0880’in kırılması halinde önce 1.0803 ve arkasından 1.0734
seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.0940 seviyesinin kırılması halinde önce 1.0982
ve arkasından 1.1045 direnci test edilebilir.

ALTIN
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1501 seviyesinin kırılması halinde önce 1517 ve arkasından
1547 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 1464 desteğinin altında önce 1451 ve
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arkasından 1427 seviyesine doğru satış yaşanabilir.

GBP/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.1477 desteğinin altında önce 1.1370 ve arkasından 1.1267
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.1651 seviyesinin üzerinde 1.1788 ve
arkasından 1.1872 direnci test edilebilir.

DAX30
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 8.400 seviyesinin kırılması halinde önce 8.205 ve arkasından
7.968 desteğine doğru düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 8.644 direncinin üzerinde önce 8.972 ve
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arkasından 9.172 seviyesine kadar yükseliş görülebilir.

USOİL
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 24.32 seviyesinin üzerinde önce 25.54 ve arkasından 27.70
direnci test edilebilir. Aşağıda ise 22.62 seviyesinin altında önce 22.05 ve arkasından 20.58
desteğine doğru düşüş yaşanabilir.
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