Bültenler

Gözler OPEC Toplantısında
Olacak

GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Dün yurtiçinde veri akışı sakindi. BİST100 endeksi dünü düşüşle kaparken kurlarda da
aşağı yönlü eğilim hakimdi. Özellikle Fed’in faiz indirimine gitmesinin ardından sermaye akışlarının
kısmi de olsa gelişmekte olan ülkelere kayması Türk Lirası için pozitif bir görüntü ortaya koyarken
kurlarda bir süre daha geri çekilme beklenebilir.
Veri akışının sakin olduğu bugünde gözler Erdoğan-Putin görüşmesinde olacak. Cumhurbaşkanı
Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin Moskova’da ikili ilişkilerin yanısıra Suriye’de yaşanan
gelişmeleri ele alacak ve son yaşanan olayları değerlendirecek. Görüşmeden pozitif mesaj
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verilmesi halinde Türk Lirası’nın değerlendiğini görebiliriz.
ABD: Dün ABD’de ADP Tarim dışı istihdam verisi beklentilerin üzerinde 183 K olarak
gerçekleşirken hizmetler PMI verisi 49.4 ile beklentiler dahilinde açıklandı. Mart 2016’dan beri
hizmetler sektörü ABD’de ilk kez daralma gösterdi. ISM imalat dışı PMI tarafına baktığımızda
verinin beklentilerin üzerinde 57.3 gelmesi ve Mart 2019’dan bu yana en yüksek değer ifade
etmesiyle ekonomiyi dengeleyen taraf oldu. Gelen verilerin ardından dolar endeksinde küçük geri
çekilme yaşanırken ABD 10 yıllık tahvil faizinin tekrar % 1.01’lere çıktığını izledik. Bullard, Fed’in
17-18 Mart’ta gerçekleştireceği olağan toplantısına yönelik olarak “Bu toplantıya fazla önem
atfetmeyin” demesi Fed’den beklenen faiz indiriminin gelip gelmeyeceğinin sorgulanmasına neden
oldu. Açıklanan Bej kitap raporunda Powell’ın da bahsettiği gibi koronavirüs nedeniyle bazı tedarik
zinciri gecikmelerinin rapor edildiği ve kimi bölgelerde üretimde gelecek haftalarda daha çok
aksamanın yaşanmasından korkulduğu vurgulanırken ülkenin birçok bölgesinde ise imalatr
faliyetlerinin gelişme gösterdiğinin altı çizildi. Raporda, tüketici harcamalarının genel olarak arttığı
ancak büyümenin ülke genelinde dengeli olmadığına işaret edildi. Ayrıca koronavirüs nedeniyle
seyahat ve turizm sektörlerinin olumsuz etkilendiği söylendi.
Bugün ABD’de işsizlik başvuruları ve fabrika siparişleri açıklanacak.
EURO BÖLGESİ: Dün Euro Bölgesi’nde büyümenin öncü göstergelerinden hizmetler PMI verisi
beklentilerin haﬁf altında 52.6 açıklanırken tüketim yoluyla enﬂasyon ve büyümeyi etkileyebilecek
olan perakende satış verisi ise beklentiler dahilinde % 0.6 gerçekleşti. Avrupa Merkez Bankaları
üyelerinden gelen mesajların yanında yurtdışı kurumlarının 12 Mart’ta bir faiz indirimine gidileceği
beklentileri tekrar euro üzerinde baskı yaratmaya başladı. AB Komisyonu, koronavirüsün ekonomik
etkilerine yönelik hazırladığı ön değerlendirmede, salgının negatif etkilerine bağlı olarak Euro
Bölgesi’nde bu yıl büyümenin Şubat ayında yapılan % 1.2’lik tahminin gerisinde kalmasının büyük
olasılık olduğunu bildirdi. S&P’de Euro Bölgesi için 2020 yılı GSYH büyüme tahminlerini yarı yarıya
azalttı.
Bugün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakin olacak. Parite 1.1235 seviyesinin altında satış baskısında
olacaktır.
İNGİLTERE: Dün İngiltere ekonomisinin lokomotiﬁ konumunda bulunan hizmet sektörüne ait
açıklanan PMI verisi beklentiler dahilinde 53.2 gerçekleşirken hizmet sektörünün toparlandığını
görüyoruz. 16 Mart’tan sonra İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanlığı görevini Carney’den
devralacak olan Andrew Bailey, faizleri indirip indirmemeye karar vermeden önce koronavirüs
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salgınının ekonomik etkisi konusunda daha fazla kanıt görmek istediğini söyledi. İngiltere’nin ilk
faiz toplantısında faizleri indirmesi beklenmekte. Gelen verinin pozitif etkisi ve Bailey’in
açıklamaları sonrası sterlinde dün değer kazançları görüldü.
Bugün İngiltere’de BOE üyesi haldane ve BOE Başkanı Carney’in konuşmaları takip edilecek.
PETROL: Dün ABD’de Enerji Bilgi İdaresi tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları 2.8
milyon varil artış beklentisine karşılık 0.8 milyon varil artış gösterdi. Stoklardaki azalışa rağemen
petrol ﬁyatlarının geri çekildiğini izledik.
Bugün başlayacak ve yarın devam edecek olan OPEC toplantısını yakından takip edeceğiz. Dün
İran Petrol Bakanı yaptığı açıklamada koronavirüsün İran’ın petrol üretimine etkisi yok derken ham
petrol üretiminin azaltılmasına son dakikaya kadar direneceklerini çünkü petrol piyasasının arz
fazlası ile karşı karşıya olduğunu savundu. İran Petrol Bakanı, OPEC ve Rusya’nın kararı ile üretim
kısıntısı en az 500 bin varil azaltılacak demişti ancak daha sonra verilen mesajlarda Rusya’nın
buna ikna olmadığı ifade edildi. Suudi Arabistan’ın olduğu bazı OPEC üyelerinin ise üretim
kısıntısının 1-1,5 milyon varil/gün derinleştirilmesini savundukları bildirildi. OPEC’ten çıkacak
sonuçlar sonrası petrol ﬁyatlarında volatilite yükselebilir.

USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 6.0940 seviyesinin kırılması halinde önce 6.1450 ve
arkasından 6.1580 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 6.0620 seviyesinin kırılması
halinde önce 6.0290 ve arkasından 5.9880 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.
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EUR/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.1095’in kırılması halinde önce 1.1070 ve arkasından 1.1038
seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.1143 seviyesinin kırılması halinde önce 1.1180
ve arkasından 1.1213 direnci test edilebilir.

ALTIN
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1642 seviyesinin kırılması halinde önce 1649 ve arkasından
1657 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 1637 desteğinin altında önce 1631 ve
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arkasından 1625 seviyesine doğru satış yaşanabilir.

GBP/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.2872 desteğinin altında önce 1.2848 ve arkasından 1.2814
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.2888 seviyesinin üzerinde 1.2936 ve
arkasından 1.2980 direnci test edilebilir.

DAX30
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 12.174 seviyesinin kırılması halinde önce 12.023 ve arkasından
11.927 desteğine doğru düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 12.214 direncinin üzerinde önce 12.280 ve
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arkasından 12.375 seviyesine kadar yükseliş görülebilir.

USOİL
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 47.62 seviyesinin üzerinde önce 48.46 ve arkasından 50.45
direnci test edilebilir. Aşağıda ise 46.80 seviyesinin altında önce 46.50 ve arkasından 44.96
desteğine doğru düşüş yaşanabilir.
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