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Yaşanacak Gelişmeler Petrol Fiyatlarında Oynaklığı Artırabilir

GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Dün yurtiçinde veri akışı sakindi. Bist100 endeksi küresel borsalara paralel yükselirken
kurlarda yatay hareketlilik vardı. Sağlık Bakanı Koca, korona virüs salgınına yönelik verdiği
bilgilerde vaka sayısının 34.109’a ölü sayısının 725’e ulaştığı bildirildi. Hazine ve Maliye Bakanı
Berat Albayrak, dar gelirli 2,1 milyon aileye sağlanan 1000 lira nakdi yardımının yanında yeni 2,3
milyon aileyle birlikte toplamda 4,4 milyon aileye bu yardımın yapılacağını ve ayrıca ücretsiz izne
çıkarılan vatandaşlar için de maaş desteği başlatacağız dedi. Albayrak, 5 bin liranın altında geliri
olanlara verilecek temel ihtiyaç desteğine 3,7 milyon kişi başvurduğunu, ödemelerin bu hafta
başlayacağını söyledi.
Bugün yurtiçinde veri akışı sakin. Dolar TL’de 6.79-6.84 bandı kırılmadığı sürece satış beklentimiz
devam ediyor.
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ABD: Dün ABD’de veri akışı sakindi. Dolar endeksindeki satışın devam etmesini bekliyoruz ancak
99.82 seviyesinin kırılıp kırılmaması önemli. Dün konuşan Donald Trump korona virüsü salgınında
bazı çağrıları yapmakta geç kaldığı ve ABD’nin Çin’e yönelik seyahat yasağına karşı çıktığını
söyleyen Dünya Sağlık Örgütüne verdikleri fonları askıya almayı düşündüklerini bildirdi.
Bu akşam Fed’den daha önce gerçekleştirilen faiz kararına ilişkin toplantı tutanakları yayınlanacak.
Son faiz kararında da Fed 100 baz puanlık bir indirimle faizleri % 0.25 seviyesine çekmişti. Korona
virus noktasında ekonominin aldığı tedbirleri gideceği yönü okumamız bakımından toplantı
tutanakları bizim için belirleyici olabilir. Bu akşam piyasada tutanaklar sonrası volatilite
yükselebilir.
EURO BÖLGESİ: Dün Euro Bölgesi’nde AB Maliye Bakanları koronavirüsün ekonomik etkilerini
görüşmek için toplanmıştı. Özellikle koronabond tahvilleri noktası merak ediliyordu ancak yine bir
anlaşma çıkmadı. Doların küresel bazda değer kaybına parallel paritede yükseliş görülsede
kazançlarını tekrar geri verdiğini izliyoruz.
Bugün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakin. Korona virüse ilişkin haber akışını takip edeceğiz. Paritede
1.0817 desteğinin üzerinde kaldığımız sürece yükseliş beklentimiz devam ediyor.
İNGİLTERE: Dün İngiltere’de açıklanan Halifax konut ﬁyat endeksi beklentilerin altında % 0.0
olarak gerçekleşti. İngiltere’de veriler ve raporların olumsuz gelmesinin yanında yaşanan olaylar
sterlinde düşüş yaratamıyor. Temel ve teknik yapıda hareket etmeyen sterlin ﬁyatlarında bu
dönem işlem yapacak yatırımcılarımızın dikkatli olması gerekmekte. Dün açıklamalarda bulunan
Başbakan Boris Johnson’un sözcüsü Başbakan’ın tıbbı solunum cihazı desteğine ihtiyacı olmadığını,
endişelerin yersiz olduğunu ifade etti. Sözcü ayrıca Raab ve kabine üyelerinin Johnson’ın
yokluğunda ulusal güvenlik konularında karar verebilecek durumda olduklarını, Başbakan
danışmanı Cummings hala evinden çalıştığını ve hükümetin koronavirüs için net bir planı olduğunu
ve bunu uyguladığını ifade etti.
Bugün İngiltere’de veri akışı sakin olacak.
PETROL: Petrolde hareketli günler devam ediyor. Dün akşam ABD’de Amerikan Petrol Enstitüsü
tarafından özel sektöre ait açıklanan haftalık ham petrol stokları 11.9 milyon varil artış gösterirken
stoklarda artış eğiliminin devam ettiğini görüyoruz. Stoklardaki artış eğiliminin etkisiyle petrol
ﬁyatlarında dün kısmi bir geri çekilme yaşandı. ABD Enerji Bakanlığı, Amerikalı petrol şirketlerinin
üretimlerini düşük ham petrol ﬁyatlarının yol açtığı zorlamanın etkisi ile geçici olarak 2 milyon
muratakel.com © Tüm Hakları Saklıdır.

Bültenler

varil azaltmalarının beklendiğini bildirdi. İran Petrol Bakanı Bijan Zanganeh, petrol piyasası için açık
ve üzerinde konsensüs sağlanmış bir sonuç ortaya konmadan herhangi bir OPEC+ toplantısı
düzenlenmesine karşı olduklarını bildirdi. Petrol üretiminin kısılmaması halinde Suudi Arabistan’da
bulunan ABD savunma sistemlerinin ve askerlerinin geri çekilmesi yönünde bir yasa tasarısını
Kongre’ye sunan Cumhuriyetçi senatörler, Cumartesi günü Suudi yetkililer ile görüşeceği belirtildi.
Bugün ABD’de Enerji Bilgi İdaresi tarafından haftalık ham petrol stokları açıklanacak. Stokların 9.8
milyon varil artış göstermesi bekleniyor. Gelecek veri sonrası petrol ﬁyatlarındaki volatilite
artabilir. USOİL’e yükseliş beklentisi devam ediyor. Ancak ham petrolün 27.49 seviyesinin üzerinde
kalıp kalmaması önemli.

USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 6.7745 seviyesinin kırılması halinde önce 6.7920 ve
arkasından 6.8440 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 6.7300 seviyesinin kırılması
halinde önce 6.6980 ve arkasından 6.6745 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.

EUR/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.0817’nin kırılması halinde önce 1.0773 ve arkasından 1.0716
seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.0893 seviyesinin kırılması halinde önce 1.0926
ve arkasından 1.1015 direnci test edilebilir.
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ALTIN
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1650 seviyesinin kırılması halinde önce 1658 ve arkasından
1668 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 1642 desteğinin altında önce 1638 ve
arkasından 1633 seviyesine doğru satış yaşanabilir.

GBP/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.2287 desteğinin altında önce 1.2207 ve arkasından 1.2163
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.2350 seviyesinin üzerinde 1.2384 ve
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arkasından 1.2440 direnci test edilebilir.

DAX30
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 10.126 seviyesinin kırılması halinde önce 9.965 ve arkasından
9.833 desteğine doğru düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 10.343 direncinin üzerinde önce 10.411 ve
arkasından 10.589 seviyesine kadar yükseliş görülebilir.

USOİL
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 29.03 seviyesinin üzerinde önce 30.10 ve arkasından 30.53
direnci test edilebilir. Aşağıda ise 27.49 seviyesinin altında önce 26.29 ve arkasından 25.44
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desteğine doğru düşüş yaşanabilir.
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