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Trump-Putin Görüşmeleriyle Petrol Fiyatları 21.00 Seviyelerinden Toparlanıyor

GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Dün yurtiçinde veri akışı yoktu. Korona virüs salgınının etkilerini genişletmesi Türk Lirası
cinsi varlıklarda satış baskısının artmasına dolayısıyla kurların yükselmesine neden olmakta.
BİST100 endeksi dünü yatay kapatırken küresel borsalara paralel bugün alıcılı açılabilir. Dün
akşam Sağlık Bakanı Koca, Türkiye’de vaka sayısının 10.827’ye çıktığını ölü sayısının ise 168’e
arttığını söyledi. Dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamalarda korona virüs tedbirleri
çerçevesinde alınan önlemlerle sosyal hareketliliği bitirdiklerini maskeden tanı kitine ve bağışıklık
sistemini güçlendirici kimi ilaçlara kadar hemen her ihtiyacımızı kendimiz karşılayabiliyoruz dedi.
Erdoğan tedbirlerin ve aldıkları teşvikin genişletilmesi çerçevesinde öğrencilerin kredi ve burs
ödemelerinde herhangi bir kesinti yapılmayacağını, Kredi Garanti Fonunun limitini 50 bin liraya ve
kapasitesini de 850 bin kredi talebini karşılayacak şekilde 450 milyar liraya yükselttiklerini,
Reeskont kredilerinin geri ödemelerini 90 gün daha uzatarak 50 milyar liralık bir kaynağı
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ihracatçıların kullanımına sunduklarını ifade etti. Erdoğan böyle bir dönemde herkesin taşın altına
elini koyması gerektiğini söylerken ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ adında yeni bir kampanya
başlattığını yevmiye ile geçimini sürdüren kesimler başta olmak üzere, alınan tedbirlerden dolayı
mağdur olan dar gelirli vatandaşlarımıza ilave destek sağlamak olduğunu söyledi.
Bugün yurtiçinde Şubat ayına ait ticaret açığı verisi açıklanacak. Verinin bir miktar pozitif gelmesi
olası ancak ﬁyatlamalar üzerinde bir etki yaratmayabilir. Korona virüs çerçevesindeki gelişmeler
ﬁyatlarda belirleyici olmaya devam ediyor.
ABD: Dün ABD’de açıklanan beklemedeki konut satışları aylık bazda beklentilerin üzerinde % 2.4
olarak gerçekleşti. ABD 10 yıllık tahvillerinde tekrar düşüş görülürken dolara olan talebin tekrar
artmaya başladığını söyledi. Dolar endeksinde yükseliş devam ediyor. ABD Gıda ve İlaç Dairesi
(FDA), olası yararının, riskinden daha fazla olabileceği düşüncesi ile bazı ilaçların yeni tip
koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanımına onay verdi. FDA açıklamasında, milyonlarlarca doz
anti-sıtma ilacının (hidroksiklorokin ve klorokin) ülke genelindeki hastanelere dağıtılacağını belirtti.
Gelen açıklamaların ardından özellikle borsa ve petrol tarafında yükseliş yaşandığını izledik.
Çin’den gelen imalat PMI ve imalat dışı PMI verisinin de beklentilerin üzerinde gelmesi borsaları
destekleyen unsur oldu.
Bugün ABD’de Chicago PMI ve CB tüketici güven endeksi verileri açıklanacak.
EURO BÖLGESİ: Dün Euro Bölgesi’nde Almanya’dan gelen enﬂasyon verisi beklentilerin üzerinde
% 0.1 olarak açıklanırken İspanya’dan gelen enﬂasyon verileri ise beklentilerin altında % 0.1
seviyesinde gerçekleşti. Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle acil
tedbirleri onayladı. Bu çerçevede salgın nedeniyle 37 milyar euroluk fon kurulması ve uçuş izin
kurallarının askıya alınmasını içeren acil tedbirleri onayladı. Doların küresel bazda doların talebinin
artması paritede düşüşlerin yaşanmasını sağladı.
Bugün Euro Bölgesi’nde bölge ekonomilerinden Fransa ve İtalya’da enﬂasyon verileri
açıklanacakken Euro Bölgesi’nin genelinde de enﬂasyon verilerini alacağız. Avrupa Merkez
Bankası’nın resesyon riskine kariı yine bakacağı en kritik veri olacak olan TÜFE’nin yıllık bazda %
0.8’e düşmesi öngörülürken çekirdek TÜFE’nin ise yıllık bazda % 1.1’e gerileyeceği tahmin
edilmekte. Veriler sonrası Euro çaprazlarında volatilite artabilir.
İNGİLTERE: Dün İngiltere’de veri akışı sakindi. Doların küresel bazda değer kazanması paritede
gün içinde ani düşüşlere sebep oldu. İngiltere’de şirketlerin ekonomiye olan güveni, koronavirüs
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krizi nedeniyle 2009 ﬁnansal krizinden bu yana görülen en düşük seviyeye indi. Lloyds Bank
tarafından hazırlanan iş dünyası güven endeksinin 11 yılın en düşük seviyesi olan -3%’e indiği
görüldü.
Bugün İngiltere’de 2019 yılının 4. çeyreğine ilişkin açıklanacak büyüme verisinin % 0.0 gelmesi
beklenirken piyasa üzerinde etki yaratacağını düşünmüyoruz.
PETROL: Aşırı düşen petrol ﬁyatlarının tekrar 21 dolarlara doğru gerilemesi ABD’d enerji
sektörüne yakın kişileri rahatsız etmesiyle birlikte Trump’ın devreye girdiğini izledik. Başkan
Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya’nın Suudi Arabistan ile petrol ﬁyat savaşını
görüşmesinin ardından basına detaylı bilgi verilmezken petrol ﬁyatlarını artıran unsur oldu. Ayrıca
ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin bazı sıtma ilaçlarının koronavirüs salgını tedavisinde
kullanılabileceğine onay vermesi borsaları desteklerken yükselen borsalar petrol ﬁyatlarını da
yukarı çeken unsur oldu.
USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 6.5880 seviyesinin kırılması halinde önce 6.6280 ve
arkasından 6.6940 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 6.5570 seviyesinin kırılması
halinde önce 6.4940 ve arkasından 6.4390 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.

EUR/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.1008’in kırılması halinde önce 1.0952 ve arkasından 1.0926
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seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.1054 seviyesinin kırılması halinde önce 1.1092
ve arkasından 1.1143 direnci test edilebilir.

ALTIN
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1622 seviyesinin kırılması halinde önce 1630 ve arkasından
1637 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 1611 desteğinin altında önce 1596 ve
arkasından 1579 seviyesine doğru satış yaşanabilir.

GBP/USD
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Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.2315 desteğinin altında önce 1.2241 ve arkasından 1.2140
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.2374 seviyesinin üzerinde 1.2414 ve
arkasından 1.2484 direnci test edilebilir.

DAX30
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 9.758 seviyesinin kırılması halinde önce 9.550 ve arkasından
9.363 desteğine doğru düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 9.983 direncinin üzerinde önce 10.126 ve
arkasından 10.343 seviyesine kadar yükseliş görülebilir.

USOİL
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Teknik olarak baktığımızda yukarıda 23.65 seviyesinin üzerinde önce 24.47 ve arkasından 24.94
direnci test edilebilir. Aşağıda ise 22.52 seviyesinin altında önce 21.80 ve arkasından 21.14
desteğine doğru düşüş yaşanabilir.
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