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Yönetici Özeti

 Dünyada ve ülkemizde görülen COVID-19 salgınının etkisi, aşılama

çalışmalarının başlamasıyla birlikte bir miktar azalma gösterse de; özellikle

ülkemizde hala günlük vaka sayılarının çok yüksek oranda seyretmesi

geleceğe ilişkin karamsarlığa yol açarak, finansal piyasalar üzerinde bir risk

unsuru olarak görülmektedir.

 Merkez Bankası Başkanlarının görevden sık alınması yabancı yatırımcı gözüyle

ülkemiz için negatif bir görünüm oluşturarak, ülkemize olan güveni

azaltmaktadır. Bu durum portföy çıkışlarını hızlandırarak, döviz kuru üzerinde

yukarı yönlü baskıya neden olmaktadır. Döviz kurlarındaki oynaklık yakından

takip edilmelidir.

 Faizlerin yüksekliği, finansman maliyetlerini artırmaktadır. Bu nedenle

yatırımların özkaynak yoluyla yapılması önem taşımaktadır.



Yönetici Özeti

 İç piyasalardaki gelişmelere bakıldığında, Merkez Bankası’ndaki görevden

almalar piyasaların en önemli gündem maddesi olarak yerini korudu. Türkiye

Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın görevden alınması,

ardından TCMB Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya’nın da Resmi Gazete'de

yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevden alınması piyasalarda

önemli ölçüde volatilite yarattı. Bu kararla beraber, Borsa İstanbul’da satış,

CDS ve tahvil faiz oranlarında yükseliş ve döviz kurlarında yukarı yönlü sert

hareketler görüldü. TL varlıklardaki değer kaybı dikkat çekiciydi.

 Dış piyasalarda ise, ABD’de COVID-19 yardım paketinin Senato’dan onay

alması önemli bir gelişmeydi. ABD 10 yıllık getiri seviyelerinin yükselmesi ve JPY

ile arasındaki uyumsuzluklar sebebiyle spot altında sert düşüşler yaşanmasına

sebep oldu. Kritik $1700 seviyesinin altına düşen altın, düşüş trendine girerek,

$1670 dolar desteğinde tutunmaya çalışmakta. Düşüşte etkili olan diğer bir

etken ise, altın gümüş oranının önemli bir direnç seviyesi olan 70’i aşmış olması.

Altındaki düşüşe eşlik eden spot gümüşte $24 desteği ön plana çıkmaktadır.



Piyasalardaki Gelişmeler

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1.9 trilyon dolarlık COVID-19 yardım paketi önerisi Senato'da
onaylandı. Yeni mali teşvik tasarısına göre, işsizlik yardımı haftalık olarak 300 dolar olarak
belirlendi. Bunun yanı sıra, kriterlere uyan kişilere de 1.400 dolarlık nakit para yardımı
yapılacak.

Teşvik Yasasından Satır Başları;

 Çoğu Amerikalı’ya 1400 dolar yardım.

 Salgın sürecinde işten çıkarılan 9,5 milyon kişi için haftada 300 dolarlık işsizlik ödemesi.

 Devlet ve yerel yönetimler için 350 milyar dolarlık para yardımı.

 Aşılama ve test programına 160 Milyar dolar kaynak.

 Senatoda ele alınan pakette kritik altyapılar için 10 milyar dolar, kırsal bölgedeki sağlık
kuruluşları için de 8,5 milyar dolarlık kaynak.

 Okulların açılması için 170 Milyar dolar kaynak.

 Havayolu şirketlerine 14 milyar dolar, havayolu tedarikçilerine 1 milyar dolar,
havalimanları için de 8 milyar dolar kaynak.

 Restoranlar için 25 milyar dolarlık kaynak.



Piyasalardaki Gelişmeler

Ülkelerin 10 yıl Tahvil Getirilerine bakıldığında,

 ABD 10 yıllık tahvil getirileri 1,71

 İngiltere 10 yıllık tahvil getirileri 0,83

 Almanya 10 yıllık tahvil getirileri -0,277

 Fransa 10 yıllık tahvil getirileri -0,032

 Türkiye 10 yıllık tahvil getirileri 19,21



Piyasalardaki Gelişmeler

 BIST 100 endeksi  -%5.43 1.391,73

 USD/TL kuru +%10,97 8,2399

 EUR/TL kuru +%7,79 9,6686

 USD/RUB kuru -%0,59 76,14 

 XAU/USD(ALTIN ONS) -%1,11 1.707,72 

 BRENT CRUDE OIL Future -%2,12 63,02 

Seviyelerinden kapanışlar gerçekleşti.

Piyasalarda Mart Ayı Kapanışlar



Risk Faktörleri

 Pandeminin olumsuz etkisinin düşünüldüğünden uzun sürmesi.

 Aşılamanın virüs mutasyonları üzerinde etkisiz olması.

 ABD’de TÜFE enflasyonun yükselerek, tahvil faizlerini hızla yukarı itmesi.

 FED’in faiz artırımlarına 2023’ten önce başlaması.

 Döviz kurlarının yükselerek enflasyon üzerinde olumsuz etki yaratması.

 TL varlıklar üzerindeki baskının artması.



Döviz Raporu

 ABD’de Mali yardım paketinin kesinleşmesi ile birlikte, ABD tüketici güven
endeksinin beklentinin üstünde 109,7 olarak açıklanması ile birlikte dolar
endeksi önemli bir direnç seviyesi olan 93 seviyesinin üzerine çıktı.

 Dolar/TL, 19 Mart’ta 7,1897 ile kısa vadeli dibi gördükten sonra; 20 Mart’ta
Merkez Bankası Başkanı değişikliği sonrası, yukarı yönlü sert hareket
ederek gün içerisinde 8,47’leri gördü. Dolar/TL’deki güçlenme eğilimi
devam etmekle beraber kur için 8,4786 seviyesi yakın takip edilmelidir. Bu
seviyenin kırılması durumunda 8,70 ve 8,80 seviyeleri gündeme gelecektir.

 Euro/TL’de 9,87 seviyesi kritik önem arz etmekle beraber bu seviyenin
kırılmasıyla 10,00 TL ve üzeri seviyeleri görmek sürpriz olmaz.

 USD/RUB’ta kritik seviye olan 77,00 seviyesi takip edilerek, 77,00 seviyesi
üzerindeki kapanışlar 79,50 bandına doğru hareketlenme sağlayacaktır.



DOLAR TEKNİK ANALİZ
• Dolar/TL’de kısa vadeli yön aşağı gözükmektedir. Burada 8,02-8,03 önemli destek 

seviyesidir. Geri çekilmelerde buralardan tepki gelmesi beklenebilir.

• Yukarı yönlü hareketin devamı için 8,45-8,47 seviyesinin geçilmesi önemlidir.



EURO TEKNİK ANALİZ
• Euro/TL’de teknik eğilim aşağı yönlü olup; 9,32 seviyelerinin test edilmesi beklenebilir. 

Ana trendin yukarı olduğunu hatırlatmakta fayda var.

• Hareketin güçlenmesi için 9,92 seviyesinin güçlü olarak aşılması gerekir.



USD/RUB TEKNİK ANALİZ
• Dolar Ruble kurunda 77,00 seviyesi kritik önem arz etmektedir. Bu seviyenin

üstündeki günlük kapanışlar, 79,00-80,00 bandına hareketlenmeyi sağlayacaktır.

• Alttaki önemli destek 75,00 seviyesidir. Fiyatların 75,00-77,00 bandından gidip

gelmesi beklenebilir.



Strateji

 Virüs salgınına ilişkin gelişmeler, Merkez Bankasının döviz kurları üzerindeki

hamleleri, jeopolitik risklerdeki değişim TL varlıkların seyri üzerinde önemli

olacaktır.

 Mart ayı içinde 8,47 seviyelerini gören Dolar bu seviyeden gelen satışlarla

8,15-8,20 bandına geldi. 8,47 seviyesini kırılmasıyla beraber 8,80’e ne doğru

hareketlenme görülebilir.

 Bu seviyelerin dikkatle takip edilmesi gerekmektedir. Şirketin döviz

yükümlülükleri ile, döviz varlıkları bu aşamada dengelidir.


