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Suudi Arabistan-Rusya Arasındaki Petrol Krizi Piyasalara Sert Yansıdı

GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Cuma günü yurtiçinde veri akışı sakindi. BİST100 endeksi küresel piyasalara paralel
düşüşünü sürdürürken bugünde sert aşağı yönlü bir açılış yapmasını bekliyoruz. Türk Lirası’ndaki
kırılganlığın devam etmesi kurlarda jeopolitik risklerin azalmasına rağmen yükseliş eğiliminin
devam etmesini sağladı. Her ne kadar petrol ﬁyatlarının geri çekilmesi Türkiye için olumlu olsa da
coronavirüs salgını nedeniyle birçok ülkede üretimde yaşanan sıkıntılar gelişmekte olan ülkeler için
negatif senaryo sunmaya devam ediyor.
Bugün yurtiçinde veri akışı sakin. BİST100 endeksinin açılmasının ardından kurlardaki ﬁyat
hareketlerinin yukarı yönlü ne kadar sertleşeceğini izleyeceğiz. Dolar TL’de 6.2570 direncinin
kırılması halinde daha sert alış dalgası yaşanabilir.
ABD: Cuma günü ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam verisi beklentilerin oldukça üzerinde 273K
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olarak gerçekleşirken işsizlik oranı da % 3.6’dan % 3.5’e geriledi. Ortalama saatlik kazançlar aylık
bazda % 0.3 yıllık bazda % 3.0 düzeyinde beklentiler dahilinde açıklandı. Genel olarak ekonomik
verilerin çok fazla çalışmadığı böyle dönemlerde şu anda piyasalar coronavirus ve petrol
ﬁyatlarındaki gelişmelere hassasiyet kazanmış durumda. ABD 10 yıllık tahvil faizleri % 0.51
seviyesine gerilemişken artık Fed’in 18 Mart’ta faiz indiriceği neredeyse kaçınılmaz bir hale geldi.
Hemen hemen tüm bölgesel Fed başkanları faiz indirimini desteklerken Boston Fed Başkanı Eric
Rosengren, koronavirüs salgınını ekonomide yol açacağı bir kötüleşmenin Fed’in ekonomiyi
canlandırmak için daha büyük miktarda varlık alımı başlatmaya zorlaması halinde Fed’e daha fazla
çeşit menkul kıymet ve varlık alma izni verilmesi gerektiğini savunması yeni bir QE programının
başlaması anlamına geleceğinden güvenli liman varlıklarına olan talebi artırabilir.
Bugün ABD’de veri akışı sakin olacak.
EURO BÖLGESİ: Cuma günü yükselişini sürdüren Eur/Usd paritesi belirttiğimiz trend dönüşüm
noktası olan 1.1244 seviyesini kırdıktan sonra sert bir şekilde hareketine devam etti. Orta vadede
Eur/Usd paritesi alım bölgesine yerleşti. Coronovirüs salsını Avrupa ekonomisinide vurmaya devam
ediyor. Avrupa’da borsalarda çok sert satış hareketleri yaşanıyor. İtalya’da ölümlerin artması
sonrası haftasonu ülke sanayisinin kalbi olan bölgede karantina ilan etti.
Bugün Euro Bölgesi’nde Sentix tüketici güveninin – 11.0 puan açıklanarak tekrar 3 ay sonra
gerilemesi bekleniyor. Ayrıca Almanya’dan fabrika siparişleri ve ticaret dengesi verilerini takip
edeceğiz.
İNGİLTERE: Cuma günü İngiltere’de veri akışı sakindi. Küresel bazda dolar endeksi değer
kaybederken Gbp/Usd paritesinde de yükseliş eğilimi devam etti. Özellikle 1.2980 seviyesinin
üzerinde orta vadeli alım trendine giren paritede yükselişin devamını bekliyoruz. Bugün
İngiltere’de veri akışı sakin. 1.3020 seviyesinin üzerinde alıcılı tablo devam edecektir.
PETROL: Cuma günü gözler OPEC’ten gelecek üretim kısıntısı haberindeydi. Ancak sürpriz bir
gelişmeyle Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki anlaşmazlık artınca Suudi Arabistan düğmeye
bastı ve üretim kesintisi yerine üretimi artırma kararı alınca Rusya rest çekerek üretimi artırmayı
desteklmesi petrol ﬁyatlarının çok sert düşmesine neden oldu. Yapılan açıklamalara göre Suudi
Arabistan’da devlete ait petrol şirketi Aramco, piyasa katılımcılarına özel olarak üretimi gelecek ay
günlük üretimin 10 milyon varilin üzerine çıkarmayı planladığını ve üretimin hatta 12 milyon varile
ulaşabileceğini söyledi. Suudi Arabistan petrol satış ﬁyatında 8 dolarlık bir indirime gittiğini
açıkladı. Bu gelişme sonrası Rusya ise şirketlerine istedikleri kadar petrol üretebileceklerini
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söylemesi petrol çıkmazının başlamasına neden oldu.
USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 6.1580 seviyesinin kırılması halinde önce 6.1925 ve
arkasından 6.2210 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 6.1280 seviyesinin kırılması
halinde önce 6.1060 ve arkasından 6.0725 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.

EUR/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.1410’un kırılması halinde önce 1.1380 ve arkasından 1.1339
seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.1442 seviyesinin kırılması halinde önce 1.1492
ve arkasından 1.1572 direnci test edilebilir.
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ALTIN
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1680 seviyesinin kırılması halinde önce 1689 ve arkasından
1703 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 1667 desteğinin altında önce 1657 ve
arkasından 1649 seviyesine doğru satış yaşanabilir.

GBP/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.3080 desteğinin altında önce 1.3034 ve arkasından 1.2981
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desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.3126 seviyesinin üzerinde 1.3174 ve
arkasından 1.3226 direnci test edilebilir.

DAX30
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 10.678 seviyesinin kırılması halinde önce 10.582 ve arkasından
10.273 desteğine doğru düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 10.834 direncinin üzerinde önce 10.993 ve
arkasından 11.203 seviyesine kadar yükseliş görülebilir.

USOİL
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 30.76 seviyesinin üzerinde önce 32.69 ve arkasından 33.70
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direnci test edilebilir. Aşağıda ise 29.40 seviyesinin altında önce 28.73 ve arkasından 27.65
desteğine doğru düşüş yaşanabilir.
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