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Yurt Dışı Piyasaların Kapalı Olduğu Günde Türk Lirası’nda Ki Değerlenme
Sürebilir

GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Dün yurtiçinde veri akışı sakindi. Ancak küresel piyasalarda gelen haber akışı ve
oynaklık sert hareketlere sebep oldu. BİST100 endeksi küresel borsalara paralel yükselirken
özellikle IMF’nin aralarında Türkiye’nin de bulunduğu gelişmekte olan ülkelerle dirsek temasında
bulunduğunu ve gerekirse yardım yapılacağını belirtmesi gelen kar satışlarının sertleşmesine
sebep oldu. Fed’in yaptığı açıklamalar sonrası doların küresel bazda değer kaybetmesi düşüşleri
destekledi. Sağlık Bakanı Koca koronavirüs hakkında yaptığı açıklamalarda vaka sayısının
42.282’ye ölü sayısının 908’e yükseldiğini izledik.
Bugün yurtiçinde Ocak ayına ait işsizlik oranı açıklanacak. Aralık ayına ait işsizlik oranı % 13.7 idi.
Verinin Ocak ayına ait olması nedeniyle işsizlikte bir miktar düşüş görülebilir. Kurlardaki düşüşün
devamını bekliyoruz.
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ABD: Dün ABD’de ÜFE aylık bazda beklentilerin üzerinde % – 0.2 gelirken yıllık bazda ÜFE
beklentilerin üzerinde % 0.7 açıklandı. Çekirdek ÜFE de benzer şekilde aylık bazda beklentilerin
üzerinde % 0.2, yıllık bazda çekirdek ÜFE % 1.4 olarak kaydedildi. ABD’de işsizlik başvurularının
bu haftada 6 milyon 606 bin kişi açıklanması istihdam tarafındaki bozulmanın devam ettiğini ve
ABD’de işsizliğin yükseleceğini ifade etmekte. ABD Merkez Bankası Fed, ABD ekonomisini
koronavirüs salgını ile mücadelede bağlamında adım daha attı ve yerel yönetimler ile KOBİ’ler için
2,3 trilyon dolar büyüklüğünde destek açıkladı. Fed, 10 bin çalışana kadar olan şirketlere 4 yıl
vadeli kredi için bankalar ile birlikte çalışacak olan Fed, eyaletlerden doğrudan tahvil alacak ve reel
ekonomiden 600 milyar dolara varan kredi alımı yapacak. Fed, reel ekonomiden kredi alımı için
ABD Hazinesi’nin kendisine tahsis ettiği 75 milyar dolar sermaye desteğini kullanacak. Dün
konuşan Fed Başkanı Powell, sağlam bir şekilde toparlanma yolunda olduğumuza güven duyana
dek gerekli olan parasal genişlemeyi ve ekonomik paketlerin önceden harekete geçerek ve agresif
bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz dedi. Powell, merkez bankasının borç verdiğini, gücünü
harcamadığını söyledi ve Fed’in kredilerinin teminatlı olduğunu ve geri ödenmesinin beklendiğini
sözlerine ekledi.
Good Friday nedeniyle borsaların kapalı olduğu günde ABD’de Fed’in çok yakından takip ettiği
enﬂasyon verileri açıklanacak. TÜFE aylık bazda % -0.3 beklenirken, yıllık bazda % 1.6
beklenmekte. Çekirdek TÜFE’nin ise aylık bazda % 0.1 gelmesi tahmin edilirken yıllık bazda
çekirdek TÜFE’nin % 2.3’e gerilemesi öngörülmekte. Enﬂasyon verileri Fed’in hem faiz adımları
hemde genel ekonominin gidişatını görmemiz açısından oldukça önemli olacaktır. Bugün ayrıca
Fed üyerlerinden Mester ve Quarles’in konuşmasını izleyeceğiz.
EURO BÖLGESİ: Dün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakindi. Gözler Eurogroup toplantısındaydı. AB
üyesi 27 ülkenin maliye bakanları, koronavirüs salgının en çok vurduğu Avrupa ülkeleri için 540
milyar euro büyüklüğünde bir kurtarma paketi üzerinde anlaşmaya vardılar. Varılan anlaşma ile
istihdamın korunması için işçilerin desteklenmesi programına 100 milyar euro aktarılacak. Avrupa
Yatırım Bankası, AB şirketlerini 200 milyar euro kredi ile destekleyecek. Euro Bölgesi kurtarma
fonu ESM, baskı altındaki borçlu ülkelerin yapacakları harcamalar için 240 milyar euro garanti
sağlayacak. Sınırlı bir anlaşma sağlanması ve doların küresel bazda değer kaybetmesi Eur/Usd
paritesinin yükselmesini sağladı.
Bugün Good Friday nedeniyle Dax kapalı olacaktır. Euro Bölgesi’nde de veri akışı sakin. Paritedeki
yükselişin devamını bekliyoruz.
İNGİLTERE: Dün İngiltere’de açıklanan aylık büyüme beklentilerin altında % 0.1 daralırken
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sanayi üretimi beklentiler dahilinde % 0.1, imalat üretimi ise beklentilerin üzerinde % 0.5 artış
gösterdi. Korona virüs tedavisi göre Başbakan Boris Johnson’un da yoğun bakımdan çıktığı
belirtildi. Dün doların küresel bazda değer kaybı ile Gbp/Usd paritesinde sert bir yükseliş yaşandı.
Bugün İngiltere’de veri akışı sakin. Gbp/Usd paritesinin 1.2472 seviyesini kırması halinde daha sert
yükseliş gerçekleşebilir.
PETROL: Piyasanın en çok merak ettiği konulardan biri olan OPEC toplantısından mutlu sonuç
çıksada Meksika’nın son anda masadan kalkmasıyla nihai anlaşma yapılamadı. Ancak ilk yapılan
açıklamada anlaşmaya taraf tüm ülkeler üretimlerini %23 azaltacakları ve buna göre Rusya ve
Suudi Arabistan üretimlerini 2,5 milyon varil kısacakları, Irak da üretimini 1 milyon varil azaltacağı
belirtildi. Rusya ve Suudi Arabistan arasında diğer Opec üyelerinin destek ve katılımıyla varılan
mutabakatta günlük bazda yaklaşık 10 milyon varil üretimin azaltılacağı vurgulandı. Ancak
Meksika’nın masadan kalkmasıyla nihai anlaşma tamamlanamadı. Bugün tekrar G-20 toplantısında
ele alınacak meselenin çözüme kavuşturulması bekleniyor. Yetkililer Meksika’nın imza atmaması
halinde anlaşmanın yapılamayabileceği uyarısında bulunuyorlar.
Bugün Good Friday nedeniyle petrol piyasası kapalı olacaktır.

USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 6.7012 seviyesinin kırılması halinde önce 6.7270 ve
arkasından 6.7513 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 6.6600 seviyesinin kırılması
halinde önce 6.6200 ve arkasından 6.5730 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.
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EUR/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.0920’nin kırılması halinde önce 1.0890 ve arkasından 1.0839
seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.0951 seviyesinin kırılması halinde önce 1.0980
ve arkasından 1.1035 direnci test edilebilir.

ALTIN
Bugün Good Friday nedeniyle petrol piyasası kapalı olacaktır.
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GBP/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.2444 desteğinin altında önce 1.2400 ve arkasından 1.2350
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.2472 seviyesinin üzerinde 1.2516 ve
arkasından 1.2560 direnci test edilebilir.

DAX30
Bugün Good Friday nedeniyle petrol piyasası kapalı olacaktır.
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USOİL
Bugün Good Friday nedeniyle petrol piyasası kapalı olacaktır.
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