Bültenler

Trump’ın Açıklamaları Sonrası Petrol
Fiyatlarında Yükseliş Görülmekte
GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Dün yurtiçinde Mart ayına ait imalat PMI verileri 48.10 olarak açıklandı. Verinin 50’nin
altında gelmesi imalat sektöründe daralmayı işaret ederken bundan sonraki aylarda daha sert geri
çekilmeler görülebilir. Hem korona virüs salgınında vaka ve ölüm sayılarının artması hemde
ekonominin gidişatına dair gelen veriler Türk Lirası cinsi varlıkların değer kaybetmesine neden
olmakta. Sayın Bakanı Koca, dün yaptığı açıklamalarda vaka sayısının 15.679’a ölüm sayısının ise
277’e yükseldiğini söyledi.
Bugün yurtiçinde veri akışı sakin. Sabah saatlerinde Usd/Try’de gördüğümüz kar satışlarını bir süre
daha izleyebiliriz
ABD: Dün ABD’de büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi beklentilerin haﬁf üzerinde
48.5 olarak gelirken sektördeki derin daralmanın etkilerini izliyoruz. ISM imalat PMI ise beklentilerin
üzerinde 49.1 olarak açıklanırken henüz durumun korkulan kadar kötü gitmediğini işaret etmesi
dün dolar endeksinin bir miktar yükselmesini sağladı. Ayrıca ADP tarım dışı istihdamın da
beklentilerin üzerinde – 27K gerçekleştiğini izledik. Başkan Trump yaptığı açıklamalarda Trump,
koronavirüs salgınının yoğun görüldüğü bölgelere yapılan iç hat uçak seferlerinin kesilmesini
değerlendirdiklerini söyledi. Trump, İran veya uzantılarının Irak’taki Amerikan personeli ya da
tesislerine karşı sinsi saldırı düzenleyebileceği yönünde istihbarat aldıklarını açıklaması dün akşam
altın ﬁyatlarını bir miktar yukarı çeksede altın ﬁyatlarındaki volatilitenin arttığını izliyoruz.
Bugün ABD’de işsizlik başvuruları, fabrika siparişleri ve ticaret dengesi verileri açıklanacak.
Özellikle gözümüz işsizlik başvuruları verisinde olacak. İşsizlik başvurularının 3.6 milyon kişi
gelmesi beklenirken ABD’de istihdam tarafında ciddi bir bozulmanın yaşandığını izliyoruz. Gelecek
veriler piyasadaki volatiliteyi artırabilir.
EURO BÖLGESİ: Dün Euro Bölgesi’nde büyümenin öncü göstergelerinden açıklanan imalat PMI
verisi beklentiler dahilinde 44.5 olarak açıklanırken gelen veri 2012 Ağustos ayından beri en düşük
seviye olarak kaydedildi. Euro Bölgesi’nde ekonomideki bozulma devam ederken istihdam
tarafında ciddi sorunlar yaşanıyor. Fransa’da 3.5 milyon kişinin koronavirüs nedeniyle işten
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çıkarıldığı belirtildi. Fransa, koronavirüs krizi karşısında Avrupa’ya yardım için AB ortak fonu
oluşturulması için baskı yaparken özellikle Almanya ve Hollanda’nın borcun ortaklaştırılmasına
karşı çıkmaları henüz bir anlaşmanın sağlanamadığını göstermekte.
Bugün Euro Bölgesi’nde aylık bazda açıklanacak ÜFE verisinin % 0.3 azalması beklenirken gelecek
veri parite üzerinde etkili olmayabilir ancak paritedeki düşüşün devamını izliyoruz.
İNGİLTERE: Dün İngiltere’den gelen imalat PMI verisi beklentilerin üzerinde 47.8 olarak
gerçekleşirken sterlinin güçlü kalmasını sağlamakta. Bugün İngiltere’de veri akışı sakin. Sterlindeki
oynak yapı devam ediyor.
PETROL: Dün ABD’de Enerji Bilgi İdaresi tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları 3.7
milyon varil artış beklentisine karşılık 13.8 milyon yükseliş kaydetti. Petrol stoklarının ciddi şekilde
artması petrol aşağı yönlü baskılarken petrolde mutlu haber Başkan Trump’tan geldi. Trump,
Suudi Arabistan ve Rusya’nın aralarındaki ﬁyat savaşını sona erdirecek bir üretim anlaşmasına
önümüzdeki birkaç gün içinde varmalarını beklediğini ifade etmesi petrol ﬁyatlarını yükseltti. Suudi
Arabistan’ın da petrol piyasasında istikrarın sağlanması için üretici ülkeler arasında işbirliğine
gidilmesini desteklediği belirtildi. Umman Petrol Bakanı ise OPEC’e verdiğimiz üretimi kısma
taahhüdünü 31 Mart sonrasında uygulamıyoruz derken yeni petrol projelerine yatırım planlarının
olmadığını söyledi. Trump’ın açıklamaları sonrası petrolde yükselişin devam etmesini bekliyoruz.
USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 6.6943 seviyesinin kırılması halinde önce 6.7105 ve
arkasından 6.7321 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 6.6480 seviyesinin kırılması
halinde önce 6.6074 ve arkasından 6.5530 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.

EUR/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.0929’nin kırılması halinde önce 1.0902 ve arkasından 1.0866
seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.0964 seviyesinin kırılması halinde önce 1.1006
ve arkasından 1.1056 direnci test edilebilir.
ALTIN
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1599 seviyesinin kırılması halinde önce 1605 ve arkasından
muratakel.com © Tüm Hakları Saklıdır.

Bültenler

1612 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 1591 desteğinin altında önce 1582 ve
arkasından 1571 seviyesine doğru satış yaşanabilir.
GBP/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.2363 desteğinin altında önce 1.2327 ve arkasından 1.2290
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.2433 seviyesinin üzerinde 1.2472 ve
arkasından 1.2526 direnci test edilebilir.
DAX30
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 9.492 seviyesinin kırılması halinde önce 9.430 ve arkasından
9.327 desteğine doğru düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 9.666 direncinin üzerinde önce 9.766 ve
arkasından 9.939 seviyesine kadar yükseliş görülebilir.
USOİL
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 24.35 seviyesinin üzerinde önce 24.95 ve arkasından 25.63
direnci test edilebilir. Aşağıda ise 23.65 seviyesinin altında önce 22.67 ve arkasından 21.95
desteğine doğru düşüş yaşanabilir.
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