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Petrol’de Düşüşler Devam
Edecek Mi?

GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Dün yurtiçinde açıklanan TÜFE aylık bazda beklentilerin üzerinde % 1.35, yıllık bazda da
benzer şekilde beklentilerin üzerinde % 12.15 artış kaydetti. Aylık bazda en yüksek artış çeşitli mal
ve hizmet kaleminde görülürken en yüksek azalış ise giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti.
Enﬂasyondaki yükselişte gıda ﬁyatlarındaki artış, son yapılan zamların etkisi ve baz etkisinin neden
olduğu görülmekte. ÜFE aylık bazda % 1.84 artarken yıllık bazda ÜFE ise % 8.84 artış kaydetti.
ÜFE’de de önümüzdeki günlerde baz etkisinin ağırlığını artıracak olması maliyet kalemlerini yukarı
taşıyabilir. Özellikle son 2 faiz indirimi sonrası reel faiz getirilerinin negatife düşmesi Türk
Lirası’nda değer kayıpları yaratmaya devam ederken dün BİST100 yatay seyretti. New York Güney
Bölgesi Fedaral Mahkemesi’nde devam eden Halkbank davasında bir üst mahkeme, kendi kararını
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verinceye kadar federal mahkemede süren davanın durdurulmasına karar verdi.
Bugün yurtiçinde veri akışı sakin. Ancak Türk Lirası’nda ki değer kayıplarının artma ihtimali
bugünlerde oldukça yüksek gözükmekte. Bu noktada Dolar TL’de 5.9880 seviyesini yakından takip
edeceğiz. Bu seviyesinin kırılması halinde sert alımlar gelebilir.
ABD: Dün ABD’de büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi beklentiler dahilinde 51.9
olarak gelirken ISM imalat PMI verisi ise beklentilerin üzerinde 50.9 açıklandı. Veri sonrası imalat
sektöründeki daralmanın 5 ay sonra bittiği görülürken güçlü gelen veri dolar endeksinde sert
aşlıma yol açtı. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise % 1.55 seviyesindeki seyrini sürdürmekte. Dolar
endeksinin kritik bölge olan 97.78 civarında bulunması ve burden yapacağı eğilim paritelerin yönü
konusunda bize ﬁkir verecektir.
Bugün ABD’de fabrika siparişleri açıklanacak ancak verinin ﬁyatlamalar üzerinde bir etki
yaratacağını düşünmüyoruz.
EURO BÖLGESİ: Dün Euro Bölgesi’nde büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi
beklentiler dahilinde 47.9 olarak gerçekleşirken imalat sektöründeki daralma 12. aya taşındı. Bölge
ekonomilerine baktığımızda Fransa,İspanya ve Almanya’da hizmetler PMI verisinin beklentiler
dahilinde, İtalya’da ise beklentilerin üzerinde geldiğini görüyoruz.
Bugün Euro Bölgesi’nde aylık bazda ÜFE verisi takip edilecek. Paritede ise 1.1092 seviyesinin
üzerine çıkılıp çıkılmaması euronun güçlenip güçlenmeyeceğini gösterecektir bize.
İNGİLTERE: Dün İngiltere’de imalat PMI verisi beklentilerin üzerinde 50.0 seviyesinde
gerçekleşirken 9 ay sonra ilk defa imalat sektöründe denge sağlanmış oldu. Bundan sonraki
aylarda imalat sektöründeki gelişmelerin büyümeye pozitif katkı verip vermeyeceği takip
edilecektir. Dün gece açılışla birlikte değer kaybetmeye başlayan sterlin çaprazları gün boyunca
sert değer kayıpları yaşadı. Bugün sterlinde tepki alımları görülmekte.
Bugün İngiltere’de açıklanacak inşaat PMI verisinin 48.1 gelmesi bekleniyor. Gbp/Usd paritesinde
1.2975 seviyesi kırılmadığı sürece alım eğilimi güçlü olmaya devam edecektir.
PETROL: Petrol ﬁyatları haftaya da sert düşüşle başladı. Çin’de yaşanan Koranavirüs salgını
nedeniyle bir süre kapalı kalan Çin borsasının açılmasının ardından hisselerin çoğunun taban ﬁyat
görmesi büyümeye dair kaygıları artırırken petrol talebinin ciddi şekilde etkileneceği belirtildi. Fitch
Ratings, koronavirüs salgınının petrol piyasalarına etkilerine ilişkin yayınladığı bilgi notunda petrol
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talebini azaltabileceği, Brezilya, Norveç ve ABD gibi üretimi artan ülkelerde üretim fazlasının daha
da yükselmesine neden olabileceğini ifade etti.
Bu gece TSİ ile 00:30’da Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından haftalık ham petrol stokları
açıklanacak. Geçen hafta açıklanan ham petrol stokları 4.267 milyon varil azalış kaydetmişti.
Gelecek veri sonrası petrol ﬁyatlarında volatilite artabilir.

USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 5.9880 seviyesinin kırılması halinde önce 6.0190 ve
arkasından 6.0650 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 5.9750 seviyesinin kırılması
halinde önce 5.9660 ve arkasından 5.9500 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.

EUR/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.1056’nın kırılması halinde önce 1.1035 ve arkasından 1.1016
seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.1065 seviyesinin kırılması halinde önce 1.1092
ve arkasından 1.1118 direnci test edilebilir.
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ALTIN
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1575 seviyesinin kırılması halinde önce 1580 ve arkasından
1586 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 1570 desteğinin altında önce 1564 ve
arkasından 1555 seviyesine doğru satış yaşanabilir.

GBP/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.2975 desteğinin altında önce 1.2926 ve arkasından 1.2856
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.3024 seviyesinin üzerinde 1.3052 ve
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arkasından 1.3105 direnci test edilebilir.

DAX30
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 12.986 seviyesinin kırılması halinde önce 12.948 ve arkasından
12.855 desteğine doğru düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 13.150 direncinin üzerinde önce 13.240 ve
arkasından 13.306 seviyesine kadar yükseliş görülebilir.

USOİL
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 50.93 seviyesinin üzerinde önce 51.93 ve arkasından 52.75
direnci test edilebilir. Aşağıda ise 50.27 seviyesinin altında önce 49.75 ve arkasından 49.14
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desteğine doğru düşüş yaşanabilir.
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