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TCMB Faı̇z Kararı Sonrası Kurdakı̇ Yükselı̇ş
Eğı̇lı̇m Devam Edebı̇lı̇r

TÜRKİYE: Dün yurtiçinde TCMB’nin faiz kararı takip edildi. TCMB faizleri beklentilerin üzerinde 100
baz puan indirerek % 9.75’ten % 8.75’e indirdi. TCMB yayınladığı raporda koranavirüs salgınana
bağlı olarak küresel büyüme görünümündeki zayıﬂamanın dış talebi yavaşlattığını, ihracatın
büyümeye katkısının gerilediğini buna karşılık gelişmiş ve gelişmekte olan ülke merkez bankaları
genişleyici yönde adımlar attığını ifade etti. TCMB piyasa beklentilerine katılmayarak cari açıkta
görülen iyileşmenin alınan tedbirlerinde etkisiyle ılımlı bir şekilde süreceğini düşünmekte. Ocak ve
Şubat aylarında iyiye giden ekonominin, koronavirüs salgını nedeniyle dış ticaret, turizm ve iç talep
üzerindeki etkilerine bağlı olarak Mart ayı ortalarından itibaren zayıﬂamaya başladığını ve salgın
hastalığa bağlı gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması
açısından ﬁnansal piyasaların, kredi kanalının ve ﬁrmaların nakit akışının sağlıklı işleyişinin
devamının sağlanabilmesi için 100 baz puanlık bir indirime gidildiğini açıkladı. TCMB, iç talebin
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azalmasına bağlı olarak çekirdek enﬂasyon gerileyebileceğini söylerken, küresel gelişmeler
paralelinde Türk lirasında gözlenen değer kaybına karşın, başta ham petrol ve metal ﬁyatları olmak
üzere uluslararası emtia ﬁyatlarındaki keskin düşüşün devamının enﬂasyonu aşağı yönlü
etkilediğini savunmakta. Ancak bankanın enﬂasyon konusunda yanıldığını ve kurun birikimli
etkilerini ve reel faizlerin gerilemesiyle sermaye çıkışlarını göz ardı ettiğini ettiğini düşünmekteyiz.
Karar sonrası kurlarda bir değişiklik yaşanmadı. Dün açıklanan tüketici güveni Nisan aynıda 54.8’e
geriledi.
Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yurtiçi piyasalar kapalı olacak.
Kurda 7.00 seviyesi önemini koruyor.
ABD: Dün ABD’de konut ﬁyat endeksi beklentilerin üzerinde % 0.7 artış gösterdi. ABD Başkanı
Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, donanmaya denizde bizim gemilerimizi
taciz etmeleri halinde tüm İran silahlı botlarını vurmaları ve yok etmeleri emri verdim demesi
özellikle altın ﬁyatlarının sert yükselmesine neden oldu. Dolar endeksi yatay görünümü korudu.
Bugün ABD’de büyümenin öncü göstergelerinden hizmetler PMI 30.5 puan gelmesi beklenirken
imalat PMI’nda 35.1 açıklanması öngörülmekte. İmalat sektörü 2008 krizinden bu yana ilk defa
geçen ay daralmıştı. Ayrıca bugün yakından takip ettiğimiz işsizlik başvurularının 4350K gelmesi
beklenirken işsizlik başvurularının kademeli olarak azalması dolar üzerinde pozitiﬂik yaratabilir.
Veriler sonrası dolar endeksinde volatilite artabilir.
EURO BÖLGESİ: Dün Euro önemli bir veri akışı yoktu. Paritenin yatay hareket ettiğini izledik.
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Legarde, birincil piyasadan devlet tahvili alımı AB anlaşmasında
öngörülen güçlü bütçe politikasını baltalar darken Yönetim Konseyi’nin helikopterden para
dağıtmayı hiçbir zaman konuşmadığını söyledi. AB yetkililerinden gelen mesajlarda koronavirüs
kurtarma fonunun kredilerden mi karşılıksız yardımlardan mı oluşacağı konusunda üye ülkeler
arasında büyük bir bölünme olduğunu müzakerelerin zaman alacağını özellikle Kuzeyli üyelerin
borcun ortaklaştırımmasının gelecekte ﬁnansal pozisyonlarını zehirleyeceğinden korktuklarını ifade
ettiler. Fitch bu yıl Euro Bölgesi’nde %7 daralma beklediğini de açıkladı.
Bugün Euro Bölgesi’nde büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisinin 38.7 gelmesi
beklenirken hizmetler PMI verisinin de 23.2’ye düşmesi bekleniyor. Café, bar, restaurantların
kapanmasıyla neredeyse durma noktasına gelen hizmet sektörünün yanında imalat sektöründe de
Avrupa’nın krize girdiği 2011-2012 yılından bu yana en kötü dönem yaşanıyor. Gelecek verilerin
ardından euro çaprazlarında sert hareketler olabilir.
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İNGİLTERE: Dün İngiltere’de TÜFE % 1.5, çekirdek TÜFE ise % 1.6 ile beklentiler dahilinde
gerçekleşti. Ayrıca ÜFE girdi, ÜFE çıktı ve perakende ﬁyat endeksi verilerinin beklentilerin üzerinde
gelmesi bir miktar sterline değer kazandıran unsur oldu.
Bugün İngiltere ekonomisinin lokomotiﬁ konumunda bulunan hizmetler PMI verisinin 28.5 gelmesi
beklenirken imalat PMI verisinin ise 42.0 puan açıklanması tahmin edilmekte. Veriler sonrası sterlin
çaprazlarında volatilite artabilir.
PETROL: ABD’de Enerji Bilgi İdaresi tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları beklentilere
yakın 15.0 milyon varil artış kaydederken petrol ﬁyatlarının dipten toparlanma çabasını izledik. İran
Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, petrol arzının artmasına karşılık talebin azalması ve
koronavirüsle ilgili belirsizliğin dünya petrol ﬁyatlarında tarihi düşüşe neden olduğunu söyledi.
OPEC’in Mayıs ayında petrol üretimi günde 10 milyon varil azaltacağını ve bu takdirde ﬁyatların
dengelemesini beklediklerini ifade etti. Cezayir Enerji Bakanı ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü
(OPEC) Başkanı Muhammed Arkab, 2020’nin ikinci yarısında petrol piyasasında toparlanmanın
başlayacağını söyledi. Arkab koronavirüs nedeniyle iş yeri kapatmalarının askıya alınmasının
kaldırılmasıyla herşey normale döneceğini belirtti. Rusya Petrol Bakanı Novak ise şu anda gobal
petrol talebinde düşüşün dip noktasında olduğumuzu global hava yolu traﬁği yüzde 50-60
azaldığını vurguladı. USOİL 15.58 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece petrolde kısa vadeli alımlar
devam edebilir.

USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 7.0760 seviyesinin kırılması halinde önce 7.0360 ve
arkasından 7.1000 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 6.9545 seviyesinin kırılması
halinde önce 6.9345 ve arkasından 6.8760 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.
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EUR/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.0803’ün kırılması halinde önce 1.0772 ve arkasından 1.0751
seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.0834 seviyesinin kırılması halinde önce 1.0880
ve arkasından 1.0940 direnci test edilebilir.

ALTIN
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1718 direncinin kırılması halinde önce 1729 ve arkasından
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1738 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. Aşağıda ise 1707 desteğinin altında önce 1694 ve
arkasından 1689 seviyesine kadar gerileme görülebilir.

GBP/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.2300 desteğinin altında önce 1.2274 ve arkasından 1.2246
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.2375 seviyesinin üzerinde 1.2414 ve
arkasından 1.2454 direnci test edilebilir.

DAX30
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Teknik olarak baktığımızda aşağıda 10.373 desteğinin altında önce 10.320 ve arkasından 10.231
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 10.515 seviyesinin üzerinde 10.619 ve
arkasından 10.700 direnci test edilebilir.

CRUDE OİL
Teknik olarak baktığımızda 15.58 desteğinin altında önce 14.90 ve arkasından 13.02 seviyesine
kadar düşüşler görülebilir. Yukarıda ise 17.93 direncinin kırılması halinde önce 21.14 ve arkasından
23.65 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir.
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