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Petrol Tarihinde İlk Defa Eksi Seviyelere İndi

TÜRKİYE: Dün yurtiçinde veri akışı sakindi. Kurlardaki yukarı eğilim devam etti. Yarın açıklanacak
TCMB faiz kararı öncesi kurlarda yukarı yönlü baskı olması Merkez Bankası’nın elini zorlaştıracaktır.
Dün akşam Sağlık Bakanı Koca, koronavirüse ilişkin yaptığı açıklamalarda vaka sayısının 90.980’e
vefat sayısının 2140’a çıktığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamalarda 23-24-25-26
Nisan tarihleri arasında 31 ilde sokağa çıkma yasağının uygulanacağını söylerken amaçlarının
Ramazan Bayramı sonrası normale dönüşüne imkan sağlayacak seviyeye indirmek olduğunu
vurguladı. Uluslararası değerlendireme kuruluşu Fitch Rating, 23 Nisan’da koronavirüs salgının
Türkiye’nin makroekonomik görünümün nasıl etkilediğini, bunun Türkiye’nin kredi temel
göstergeleri için anlamının ne olduğunun tartışılacağı bir webinar düzenleyeceğini duyurdu.
Toplantı, Türkiye saati ile 17.30’da başlayacak.
Bugün yurtiçinde veri akışı sakin. USD/TRY’de 6.9545’in kırılıp kırılmayacağını takip edeceğiz.
Kırılması halinde alımlar kırılmaması halinde satışlar piyasa üzerinde etkili olacaktır.
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ABD: Dün günü ABD’de veri akışı sakindi. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi,
Cumhuriyetçi ve Demokrat müzakerecilerin küçük işletmelere daha fazla yardım sağlaması
öngörülen yeni koronavirüs rahatlatma paketinin “temel ilkeleri” üzerinde anlaşmaya vardıklarını
bildirdi. Dolar endeksinde sınırlı yukarı yükselişler devam ederken endeks 99.64 seviyesinin
üzerinde kaldığı sürece alıcılı seyri sürecektir.
Bugün ABD’de veri akışı sakin.
EURO BÖLGESİ: Dün Euro Bölgesi’nde ticaret dengesinin pozitif gelmesi bir miktar sabah
saatlerinde euroya değer kazandırsa da euro alımların devamını getiremedi. Almanya Başbakanı
Angela Merkel, Avrupa’da koronavirüs salgınından ekonomik toparlanmanın ﬁnansmanı için daha
büyük bir Avrupa Birliği bütçesi ortaya konmasına ve AB Komisyonu yolu ile ortak borçlanmaya
hazır olduklarının söyledi. Bu bağlamda AB liderleri Perşembe günü yapacakları telekonferansta
ortak borçlanma ihracını görüşecekler. Merkel yaptığı açıklamlarda İtalya ve İspanya gibi
koronavirüs salgının en çok vurduğu üyelere AB bütçesi ve AB tahvilleri ihracı yolu ile yardım
sağlanması tekliﬁni destekleyip desteklemediği sorularına, AB anlaşmasının hali hazırda bu tür
adımlara imkan verdiğini ve bu çerçevede Avrupa kısa vadeli çalışma ödeneğine ﬁnansman
sağlandığı ifade etti.
Bugün Euro Bölgesi’nde ZEW ekonomk güven endeksinin – 40.0 puan olarak açıklanması
beklenirken Almanya ZEW ekonomik güven endeksinin ise – 38.2 puan açıklanması bekleniyor. Bir
önceki aya görre toparlanma beklenen verilerin hala tairihi düşük seviyelerde olduğunu belirtelim.
Veri sonrası euro çaprazlarında volatilite yükselebilir.
İNGİLTERE: Dün İngiltere’de veri akışı sakindi. Sterlin küresel bazda dolar endeksinin değer
kazanmasıyla satışlarını sürdürdü.
Bugün İngiltere’de işsizlik oranının % 3.9 gelmesi beklenirken ortalama saatlik kazançların ise 3
aylık bazda % 3.0 gelmesi öngörülmekte. Gelecek veriler sonrası sterlinde volatilite artabilir. Şu
anda sterlinde aşağı yönlü baskı sürüyor. 1.2470’in altında kaldığımız sürece baskının devam
etmesini bekliyoruz.
PETROL: Dün dünya tarihinde bir ilk yaşandı ve Mayıs vadeli petrol kontratları ilk kez eksi
ﬁyatlardan işlem gördü. Koronavirüs nedeniyle işletmelerin, fabrikaların, sanayi kuruluşlarının
kapanması petrole olan talebi düşürmesi sonrası petrol kuyularında ﬁziki teslimatın
yapılmamasıyla ﬁyatların aşırı sert bir şekilde düşerek eksi değerlere gerilediğini izledik. ABD
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Başkanı Donald Trump, ülkede ham petrol ﬁyatlarının sıfır doların altını görmesinin “kısa vadeli”
olduğunu belirterek, 75 milyon varil ham petrol alacaklarını söyledi. Trump yaptığı konuşmada bu
düşüşün nedeni, kimsenin şu anda araba kullanmaması, fabrika ve işletmelerin kapalı olmasıdır
derken şimdi petrol almanın tam zamanı olduğunu belirtti. Ayrıca Trump 1 ay gibi bir zamanda
ham petrol ﬁyatlarının tekrar 25-28 dolar aralığını göreceği tahmininde bulundu.
Bu akşam Amerikan Petrol Enstitüsü’nden özel sektöre ilişkin haftalık ham petrol stokları
açıklanacak. Geçen hafta açıklanan petrol stokları 13.1 milyon varil artış kaydetmişti. Gelecek stok
verileri sonrası petrolde volatilite devam edebilir.
USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 6.9560 seviyesinin kırılması halinde önce 6.9740 ve
arkasından 7.0000 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 6.9350 seviyesinin kırılması
halinde önce 6.9140 ve arkasından 6.8760 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.

EUR/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.0817’nin kırılması halinde önce 1.0772 ve arkasından 1.0751
seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.0854 seviyesinin kırılması halinde önce 1.0870
ve arkasından 1.0895 direnci test edilebilir.
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ALTIN
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1702 direncinin kırılması halinde önce 1707 ve arkasından
1721 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. Aşağıda ise 1685 desteğinin altında önce 1678 ve
arkasından 1672 seviyesine kadar gerileme görülebilir.

GBP/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.2388 desteğinin altında önce 1.2350 ve arkasından 1.2272
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desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.2416 seviyesinin üzerinde 1.2444 ve
arkasından 1.2470 direnci test edilebilir.

DAX30
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 10.431 desteğinin altında önce 10.351 ve arkasından 10.236
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 10.520 seviyesinin üzerinde 10.591 ve
arkasından 10.696 direnci test edilebilir.

CRUDE OİL
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Teknik olarak baktığımızda 21.14 desteğinin altında önce 20.78 ve arkasından 19.55 seviyesine
kadar düşüşler görülebilir. Yukarıda ise 22.35 direncinin kırılması halinde önce 23.00 ve arkasından
23.65 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir.
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