Bültenler

OPEC’İN ÜRETİM KESİNTİSİNİ UZATMA KARARI SONRASI PETROLDE YÜKSELİŞ DEVAM
EDİYOR

GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Cuma günü yurtiçinde veri akışı sakindi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
yaptığı açıklamalarda swap anlaşmalarının normalleşme döneminin önemli araçlarından biri
olacağını söylerken swap konusunda Merkez Bankasının yoğun teknik çalışma yürüttüğünü belirtti.
Swap konusunun piyasa uzmanlarınca tam anlaşılmadığına söyleyen Albayrak, “Konunun
temelinde ticaret dengesi var. Biz her ülke ile ticarette kendi para birimimizin kullanımı için adım
attık, daha da atacağız.’’ dedi. Enﬂasyon konusunda yılın ikinci yarısında ciddi bir sapma
beklemediklerini ve enﬂasyonun aşağıya geleceğini savunan Albayrak, Türkiye’nin son 3 aydır
global piyasalardan pozitif ayrıştığını belirtti. BİST100 endeksi küresel borsalara paralel yükselirken
Türk Lirası haﬁf değer kaybetti. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, kredi notu ile
ilgili bir değerlendirme açıklamazken Türkiye’nin B1/negatif olan kredi notunun, büyük,
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çeşitlendirilmiş ekonomi ve ılımlı kamu borçluluğu seviyesi ile yüksek dış kırılganlıklar, kurumsal
güçte ve politika etkinliğinde devam eden aşınma arasında dengeyi yansıttığını bildirdi.
Bugün yurtiçinde veri akışı sakin.
ABD: Haftanın son işlem gününde gözler ABD’den açıklanacak verilerdeydi. Tarım dışı istihdam
verisi beklentilerin üzerinde 2509K olarak açıklanırken işsizlik oranında sürpriz bir şekilde % 13.3’e
gerileme yaşandı. Ortalama saatlik kazançlar aylık bazda beklentilerin altında % 1.0 azalırken yıllık
bazda ise beklentilerin altında % 6.7 azalış gösterdi. Ortalama saatlik kazançlarda ki azalış pozitif
algılandı. Çünkü düşük gelirli vatandaşların tekrar işlerine dönmesiyle saatlik kazançların
düşmesinin etkisi görüldü. Bu nedenden dolayı verilerin oldukça iyimser geldiğini söyleyebiliriz.
Ancak gelen olumlu verilere ragmen dolar endeksindeki düşüş devam etti.
Bugün ABD’de veri akışı sakin. Fed Başkanı Jerome Powell’ın, 16 ve 17 Haziran tarihlerinde
yapılacak oturumlar ile Kongre’ye yarı yıl para politikası raporunu sunacağı bildirildi. Bu hafta
gözler Fed faiz kararında olacak.
EURO BÖLGESİ: Cuma günü Almanya’dan açıklanan fabrika siparişleri beklentilerin altında %
25.8 daralırken 1991 yılından buy ana en sert düşüş yaşadığı kaydedildi. Eur/Usd paritesi doların
özellikle son dönemde değer kaybının ardından yükselişini sürdürmekte.
Bugün Euro Bölgesi’nde Almanya’dan gelecek sanayi üretim verisinin % 16.0 azalması bekleniyor.
Fabrika siparişlerinin ardından sanayi üretiminde de düşüş yaşanabilir. Ancak bunun euro ve Dax
üzerinde nasıl bir etki yarattığını izlemeliyiz. Bunun dışında bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı
Legarde’nin Avrupa Parlamentosu’nda bir konuşma yapması bekleniyor.
İNGİLTERE: Cuma günü İngiltere’de açıklanan Halifax konut ﬁyat endeksinin % – 0.2 azalırken
beklentiler % – 0.7 azalacağı yönündeydi. Doların küresel bazda değer kaybetmesi Gbp/Usd
paritesindeki yükselişi desteklemeye devam ediyor. AB ile İngiltere arasında devam eden Brexit
görüşmelerinde İngiltere’nin Brexit Baş Müzakerecisinin yaptığı açıklamalarda müzakerelerde
ilerlemek için yüz yüze konuşulması gerektiğini ifade ederken Ekim ayının AB ile anlaşma için çok
geç olacağını Haziran ve Temmuz’da bu işi bitirmek için yoğun çalıştıklarını belirtti.
Bugün İngiltere’de veri akışı sakin.
PETROL: Haftanın son işlem gününde ABD’de Baker Hughes tarafından açıklanan haftalık petrol
kuyu sayıları 17 adet azalışla 284’e düşerken petrol ﬁyatlarının yükselmesine karşın hala
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kapanışların devam etmesi oldukça endişe vermekte. Haftasonu bir araya gelen OPEC ve diğer
üretici ülkeler Mayıs ve Haziran ayları için uygulanmakta olan üretim kısıntısını Temmuz sonuna
kadar uzatma kararı aldılar. 9,7 milyon varil/gün olan üretim kısıntısının 1 ay uzatılmasını
kararlaştırırken, Irak ve Nijerya gibi anlaşmaya taraf olan ancak Mayıs ile Haziran’da kendilerine
verilen kotanın üzerinde üretim yapan ülkelerden Temmuz-Eylül döneminde ekstra kısıntı yaparak
bunu telaﬁ etmelerini de talep ettiler. Bu kararın ardından haftaya gaplı başlayan petrol
ﬁyatlarında yükselişin devam ettiği görüldü. Ancak petrol ﬁyatlarında bu saatten sonra kar
satışlarına dikkat edilmesi gerekmekte.

USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 6.7860 seviyesinin kırılması halinde önce 6.8200 ve
arkasından 6.8400 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 6.7290 seviyesinin kırılması
halinde önce 6.6950 ve arkasından 6.6645 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.

EUR/USD
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.1280’nin kırılması halinde önce 1.1250 ve arkasından 1.1194
seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.1321 seviyesinin kırılması halinde önce 1.1384
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ve arkasından 1.1407 direnci test edilebilir.

ALTIN
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1693 direncinin kırılması halinde önce 1703 ve arkasından
1716 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. Aşağıda ise 1682 desteğin altında önce 1677 ve
arkasından 1670 seviyesine kadar gerileme görülebilir.

GBP/USD
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Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.2662 desteğinin altında önce 1.2612 ve arkasından 1.2584
desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.2731 seviyesinin üzerinde 1.2770 ve
arkasından 1.2822 direnci test edilebilir.

DAX
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 12.882 seviyesinin kırılması halinde önce 12.967 ve
arkasından 13.014 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 12.734 seviyesinin kırılması
halinde önce 12.556 ve arkasından 12.450 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.
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USOİL
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 39.54 desteğinin altında önce 39.02 ve arkasından 38.28
seviyesine kadar düşüşler izlenebilir. Yukarıda ise 40.56 direncinin üzerinde önce 41.30 ve
arkasından 41.80 direncine doğru alımlar yaşanabilir.
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