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Gözler Bugün OPEC Zirvesinden Çıkacak
Sonuçlarda Olacak

GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Dün yurtiçinde veri akışı sakindi. Kurlarda yatay eğilim izlenirken BİST100 endeksinde
küresel borsalara paralel kısmi yükseliş yaşandı. Sağlık Bakanı Koca, korona virüs ile ilgili verdiği
bilgilerde vaka sayısının 38.226’ya ölü sayısının 812’ye yükseldiğini söyledi. Koronavirüs mücadele
önlemleri kapsamında yeni hazırlanan teklife göre işten çıkarmalar 3 ay süreyle yasaklanacak ve
Cumhurbaşkanı onayıyla bu süre 6 aya kadar uzatabilecek işsizlik maaşı alamayanlara günlük
39.24 TL ödenecek.
Bugün yurtiçinde veri akışı sakin. Türkiye’de vaka sayılarının giderek artıyor olması ve ekonominin
her geçen gün kötüleşmesi kurların güçlü kalmasını sağlarken beklentilerimiz çerçevesinde
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6.79-6.87 aralığından kur satışı bekliyoruz.
ABD: Dün akşam ABD’de Fed’in daha önce olağanüstü toplantıyla faizleri indirdiği toplantının
tutanakları yayınlandı. Tutanaklarda Kovid-19 salgınının küresel ﬁnansal koşulları da etkilediği
vurgulanarak, ABD ekonomisinin yakın dönemli görünümünün keskin bir şekilde kötüleştiği ve
belirsiz hale geldiği ifade edilirken kamu sağlığı, küresel gelişmeler ve enﬂasyon baskılarının
izlenmeye devam edileceği, komitenin ekonomiyi desteklemeye yönelik adımlar atacağı bildirildi.
Tutanaklarda, Fed’in hanehalkları ve işletmelere kredi akışını sağlamak, maksimum istihdam ve
ﬁyat istikrarını desteklemek için tüm araçlarını kullanmaya hazır olduğunun altı çizildi. ABD 10 yıllık
tahvil faizinin % 0.75’lere çıktığı görülürken dolar endeksi yatay bir tablo izledi.
Bugün ABD’de ÜFE’nin aylık bazda % 0.3 azalması beklenirken yıllık bazda ise % 0.5’e gerilemesi
öngörülmekte. Çekirdek ÜFE’nin aylık bazda % 0.0 gelmesi beklenirken yıllık bazda ise % 1.2
gelmesi tahmin edilmekte. ABD’de istihdam piyasasının kötüleştiği bugünlerde gelecek işsizlik
başvuruları önemli olacaktır. 5 milyon kişinin başvurması beklenen işsizlik başvuruları geçen hafta
6 milyon 648 bin başvurmuştu. Ayrıca Michigan enﬂasyon beklentisi ve Michigan güven endeksini
karşılayacağımız günde FED Başkanı Powell Washignton’da Brookings Enstitüsü tarafından
düzenlenecek online bir etkinlikte konuşacak. Gelecek veriler ve Powell konuşması sonrası
piyasada volatilite artabilir.
EURO BÖLGESİ: Dün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakindi. Avrupa Merkez Bankası, Euro Bölgesi
maliye bakanlarını Euro Bölgesi ekonomisinin bu yıl %10 daralabileceği yönünde uyardı. AB
Komisyonu, Euro Bölgesi maliye bakanlarına koronavirüs krizinin düzeltilmesi için 1,5 trilyon
euroya ihtiyaç olabileceğini ifade etti. Ancak kaynaklara göre Almanya’nın 500 milyar euroya
kadar tedbirlere destek vereceğini söylemesi anlaşmayı zora sokmakta. Almanya Maliye Bakanı
yaptığı açıklamalarda Eurogroup toplantısında toparlanma fonunu konuştuklarını ve önümüzdeki
haftalarda odak noktalarının bu olacağını ifade etti.
Bugün Euro Bölgesi’nde Eurogroup toplantısı devam ederken buradan ortak tavil ihracı kararının
çıkıp çıkmayacağı önemli olacaktır. Özellikle Almanya ve Hollanda’nın yoğun muhalefeti devam
ederken Paskalya öncesi anlaşmanın yapılıp yapılmaması euro çaprazlarını etkileyebilir. Bugün
ayrıca Avrupa Merkez Bankası’nın daha önce gerçekleştirdiği faiz toplantısının tutanaklarını
yakından takip edeceğiz.
İNGİLTERE: Dün İngiltere’de veri akışı sakindi. Başbakan Boris Johnson’un sözcüsü yaptığı
açıklamalarda Başbakan’ın standart oksijen tedavisi aldığını ve kendi kendine nefes alabildiğini,
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klinik durumunun istikrarlı ve tedaviye yanıt verdiğini söyledi. Sterlindeki karmaşık tablo devam
ediyor.
Bugün İngiltere’de açıklanacak aylık büyümenin % 0.1 gelmesi beklenirken büyümeyi
destekleyecek verilerden sanayi üretiminin % 0.1, imalat üretiminin ise % 0.2 gelmesi
beklenmekte. Bunun yanında hizmetler endeksi ve mal ticaret dengesi verilerini de takip ediyor
olacağız. Açıklanacak veriler sonrası paritede volatilite oluşabilir.
PETROL: Dün ABD’de Enerji Bilgi İdaresi tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları
beklentilerin oldukça üzerinde 15.2 milyon varil artış gösterdi. Petrol stoklarındaki artışın hemen
ardından haﬁf geri çekilme görülsede OPEC’in bir üretim kesintisine gideceği beklentileri ﬁyatların
tekrar yükselmesini sağladı.
Bugün gözler OPEC toplantısında olacak. OPEC toplantısında ülkelerin farklı beklentilerde olması
kafaları karıştırmakta. Kuveyt Petrol Bakanı Khaled al-Fadhel, genişletilmiş OPEC toplantısında
niyetin petrol üretiminin günlük 10-15 milyon varil/gün aralığında azaltılması yönünde bir
anlaşmaya ulaşmak olduğunu söylerken Rusya Enerji Bakanlığı yetkilisi Rusya’nın OPEC
anlaşmasında, anlaşmaya taraf ülkelerin petrol üretimindeki paylarına paralel bir kısıntı ile yer
almaya ve petrol üretimini 1,6 milyon varil/gün civarında kısmaya hazır olduklarını vurguladı. OPEC
kararı sonrası teknik seviyelere dikkat edilmesi ve teknik seviyelere göre işlem yapılması
gerektiğinin uyarısında bulunalım.

USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 6.7910 seviyesinin kırılması halinde önce 6.8180 ve
arkasından 6.8440 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 6.7580 seviyesinin kırılması
halinde önce 6.7100 ve arkasından 6.6745 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.
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EUR/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.0829’un kırılması halinde önce 1.0806 ve arkasından 1.0773
seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.0880 seviyesinin kırılması halinde önce 1.0926
ve arkasından 1.1015 direnci test edilebilir.

ALTIN
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1656 seviyesinin kırılması halinde önce 1671 ve arkasından
1689 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 1643 desteğinin altında önce 1638 ve
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arkasından 1630 seviyesine doğru satış yaşanabilir.

GBP/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.2350 desteğinin altında önce 1.2319 ve arkasından 1.2287
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.2388 seviyesinin üzerinde 1.2419 ve
arkasından 1.2472 direnci test edilebilir.

DAX30
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 10.382 seviyesinin kırılması halinde önce 10.210 ve arkasından
10.126 desteğine doğru düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 10.590 direncinin üzerinde önce 10.835 ve
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arkasından 11.004 seviyesine kadar yükseliş görülebilir.

USOİL
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 30.53 seviyesinin üzerinde önce 31.19 ve arkasından 33.31
direnci test edilebilir. Aşağıda ise 29.10 seviyesinin altında önce 27.49 ve arkasından 25.63
desteğine doğru düşüş yaşanabilir.
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