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PETROL FİYATLARI  

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) Üretim kesintisini sürdürme konusunda 

anlaşamaması sonrası petrol fiyatları tarihi dip seviyeye indi. Petrol fiyatları yüzde 30'luk 

düşüşle 31 dolara kadar geriledi bu durum son 30 yılın en düşük seviyesi anlamına geliyor. 

Petrol devlerinin karı yüzde 40 düştü. 1991Körfez Savaşı'ndan bu yana en sert günlük 

düşüşünü yaşadı. Cuma gününe göre varil fiyatı 45 dolardan 31 dolara indi. Bu sonuç OPEC'in 

5-6 Mart'taki toplantısında üretim kesintisinin sürdürülmesi ile ilgili karar alınamaması 

sebebiyle oldu. 

 

OPEC üyeleri 1,5 milyon varil kesinti önerirken, OPEC+ üyesi Rusya bunu kabul etmeyerek, 

rezervlerinin fiyat düşüşüne hazırlıklı olduğunu bildirdi. Suudi Arabistan ise buna karşılık ham 

petrol üretimini artırma ve satış fiyatını düşürme kararı aldı.  

 

2020 yılı petrol fiyat gelişimi  

PİYASALARA PETROL ŞOKU 

Üretim kesintisi konusunda özellikle 

Suudi Arabistan ve Rusya'nın 

anlaşmaması, küresel piyasada arz 

fazlasının artması riskinin 

fiyatlanmasına neden oldu. 

 

Analistler, petrol fiyatlarının hem 

arz fazlası hem de talep düşüşü 

baskısı altında kaldığını kaydederek, petrol fiyatlarına bağlı vadeli işlem kontratlarında stop-

loss (zarar kes) satışlarının tetiklenmesinin de düşüşü hızlandırdığını vurguladı. 

Endeksler zayıfladı ve petrole dayalı kredi alan şirketler büyük tedirginlik içine girdi.  

Petrol dışında tarım, maden ve sanayi emtia fiyatları da düşüyor. Piyasalar 2008 şartlarına 

geri döndü. Petrol fiyatlarını aşağıya çekecek birçok olay ardı ardına bir araya geldi.  

Rusya’nın ihracatında petrolün önemli bir yer tutması nedeniyle Rus Rublesi ciddi değer 

kaybına uğradı. Dolar/Ruble kuru 67 seviyesinden bir anda 75 seviyesini üzerini test etti. 

https://www.ntv.com.tr/ekonomi/saudi-aramconun-piyasa-degerinde-176-milyar-dolarlik-dusus,A3Grt7FHBUS5t1pRVx2g-g
https://www.hurriyet.com.tr/haberleri/petrol
http://bigpara.hurriyet.com.tr/kobi/dunya-emtia-borsalari/
http://bigpara.hurriyet.com.tr/doviz/dolar/
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TÜRKİYE’YE KISMEN OLUMLU YANSIR 

İthalatçı bir ülke olduğumuz için Türk 

ekonomisine yansımaları ilk aşamada olumlu 

olacaktır. Enerji faturasının azalmasıyla cari 

denge (döviz dengesi) ve enflasyon bu 

gelişmelerden olumlu etkilenebilir. Petrol 

fiyatı önemli bir maliyettir. Tabi ki döviz 

kurlarının da (dolar/TL) yardım etmesi 

gerekecek. Kurlarda yükseliş hareketi 

sürmekle birlikte agresif bir yükseliş 

görülmemesi bu açıdan önemli ve olumlu. Ancak global ekonominin içinde bulunduğu 

görünümü dikkate alınca 

çok da avantajdan söz 

etmek zorlaşıyor. 

 

DİP SEVİYELERİ (Teknik 

Analiz) 

Brent petrolün teknik 

analizine göre, sert düşüş 

hareketi ivme kazanıp 

büyük bir boşluk bırakarak 

uzun dönem dip 

seviyelerine yöneldi. İlk 

destekler yani tutunma 

noktaları 31 ve 27 dolar seviyelerinde bulunuyor. Bu seviyelerin üzerinde sert düşüşe bağlı 

olarak tepki alımları görülebilir. Olası tepki yükselişlerinde ilk direnç ise 45 dolar olarak 

görülüyor. Destek noktalarında tepki alımları görülse de satış baskısı korunabilir. 

ÇİN EKONOMİSİ VE COORONA 

Çin, 1,4 milyar nüfusu, 14,1triyon dolar GSYH’si, 10,099 dolar kişi başına geliri ile 86,6 trilyon 

dolarlık dünya GSYH büyüklüğü içinde en büyük ikinci ekonomidir. (Bu sıralamada birinci ABD 

21,4 trilyon dolar, üçüncü Japonya 5,2 trilyon dolar on dokuzuncu Türkiye 754 milyar dolar.)  

Dünya GSYH’sinin yüzde 16,3'ünü Çin yaratıyor (ABD yüzde 24,7, Japonya yüzde 6, Türkiye 

yüzde 0,9.)  

Çin, 2,6 trilyon dolarlık ihracatıyla ihracatta 221 ülke arasında birinci, 2,5 triyon dolarlık 

ithalatıyla ithalatta ise 221 ülke arasında ikinci sırada yer alıyor. 

NASA tarafından uzaydan alınmış Çin fotoğrafları: Çin’de sanayinin yoğun olduğu bölgede 

nitrojen dioksit gazının (taba rengi bölümler) havadaki etkisini gösteriyor (sanayinin 

kullandığı yakıtların yarattığı hava kirliliği.) 

https://www.hurriyet.com.tr/haberleri/turkiye
http://bigpara.hurriyet.com.tr/doviz/
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1. Foto Ocak 2020’de çekilmiş.  

2. Foto Şubat 2020’de çekilmiş. Hava kirliliği bitmiş. Zira korona virüsü etkisyle sanayi 

durmuş.  

 

 

Fotoğraflar: https://www.cnbc.com/2020/03/02/nasa-images-chinas-air-pollution-

decreased-amid-coronavirus-measures.html 

Ayrıca Çin PMI Endeksinin görünümü aşağıdaki grafikte görülüyor. Bu da gelecek riski: Şubat 

2020’de Çin PMI Endeksi 2008 krizinde gördüğü negatif gelişmeden daha kötüsüyle 

karşılaşmış bulunuyor.  

 

(Grafik için kaynak: www.investing.com) 

https://www.cnbc.com/2020/03/02/nasa-images-chinas-air-pollution-decreased-amid-coronavirus-measures.html
https://www.cnbc.com/2020/03/02/nasa-images-chinas-air-pollution-decreased-amid-coronavirus-measures.html
http://www.investing.com/
https://1.bp.blogspot.com/-V2Bd9u1frQg/XmDXVPnadOI/AAAAAAAAadM/HeOJwDvBzvwp3ENuk_wIPpeZJ3PUWg5lACLcBGAsYHQ/s1600/Ekran+Al%C4%B1nt%C4%B1s%C4%B1.PNG
https://1.bp.blogspot.com/-KQATS7ENemA/XmDXdoKYV2I/AAAAAAAAadQ/9_JxYc2CTRkEjtps6EyBdCEFn6DMHxhzwCLcBGAsYHQ/s1600/Ekran+Al%C4%B1nt%C4%B1s%C4%B1.PNG2.PNG
https://1.bp.blogspot.com/-V2Bd9u1frQg/XmDXVPnadOI/AAAAAAAAadM/HeOJwDvBzvwp3ENuk_wIPpeZJ3PUWg5lACLcBGAsYHQ/s1600/Ekran+Al%C4%B1nt%C4%B1s%C4%B1.PNG
https://1.bp.blogspot.com/-KQATS7ENemA/XmDXdoKYV2I/AAAAAAAAadQ/9_JxYc2CTRkEjtps6EyBdCEFn6DMHxhzwCLcBGAsYHQ/s1600/Ekran+Al%C4%B1nt%C4%B1s%C4%B1.PNG2.PNG
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Aşağıdaki grafik uluslararası mal ticaretinin en önemli göstergelerinden birisi olarak kabul 

edilen ve küresel ticaret faaliyetlerinin ne yönde gittiğini görmemizi sağlayan Baltık Kuru Yük 

Endeksindeki gelişmeleri gösteriyor. Grafiğe göre endekste ciddi bir düşüş yaşanıyor (Grafik 

için kaynak: Bloomberg Markets.) 

 

Çin, birçok ülke açısından bir anlamda üretim üssü görevi görüyor. Çin’de üretimin durması, 

ihracatın düşmesi demek, bu da birçok ülkede üretimin daralması demek. 

İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ, ARALIK 2019 İşsizlik oranı: %13,7 

Türkiye genelinde İşsizlik oranı 0,2 puanlık artış ile %13,7 seviyesinde gerçekleşti.  

İstihdam oranı %44,7 oldu: İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Aralık döneminde, bir önceki 

yılın aynı dönemine göre 3 bin kişi artarak 27 milyon 658 bin kişi, istihdam oranı ise 0,7 

puanlık azalış ile %44,7 oldu. 

 

 
İşgücüne katılma oranı %51,8 olarak gerçekleşti 

Kayıt dışı çalışanların oranı %32,3 oldu. Aralık 2019 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik 

kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı 

çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,1 puan azalarak %32,3 olarak 

gerçekleşti. Genç nüfusta işsizlik oranı %25,0, istihdam oranı %31,9 oldu 

 

https://1.bp.blogspot.com/-TGM4bri1xP0/XmDXkES5eMI/AAAAAAAAadU/eC-sOp9M6VYAACba1pcs4LRVI-gplta_ACLcBGAsYHQ/s1600/Ekran+Al%C4%B1nt%C4%B1s%C4%B1.PNG3.PNG
https://1.bp.blogspot.com/-TGM4bri1xP0/XmDXkES5eMI/AAAAAAAAadU/eC-sOp9M6VYAACba1pcs4LRVI-gplta_ACLcBGAsYHQ/s1600/Ekran+Al%C4%B1nt%C4%B1s%C4%B1.PNG3.PNG
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PARA POLİTİKALARINDA ÇELİŞKİLER 

Merkez Bankası’nın (MB) 2020 sonu için enflasyon tahmini %8.2.  

Buna karşılık MB’nin beklenti anketine katılanların yılsonu enflasyon beklentisi %10.1, on iki 

ay sonrası için ise %9.6. 

MB’nin 9 Şubat’taki PPK toplantısında belirlediği haftalık politika faizi %10.75. 28 Şubat 

haftası verilerine göre bir aylık vadeli mevduatın faizi % 9, üç aylık vadeli mevduatın faizi 

%10, bir yıllık vadeli mevduat faizi ise %9.3 düzeyinde. 

Yani mevduat faizleri beklenen enflasyonun altında.  

Tasarruf sahibi açısından önemli olan, mevduat faizinin en az beklenen enflasyon ile risk 

priminin toplamı kadar olmasıdır. O zaman mevduat sahibi parasını TL üzerinden bankaya 

koyarak tasarruf etmek ister.  Bunu yapması için %1 dahi olsa reel faiz beklentisi vardır.   

PPK toplantısının yapıldığı gün Türkiye’nin risk priminin göstergesi olan CDS 270 baz puan 

(%2.7) kadardı. Şu anda ise CDS 390 baz puan (%3.9) düzeyinde. On iki ay ilerisi için enflasyon 

beklentisinin üzerine makul reel faizi ve risk primini ekleyince ortaya çıkan rakam %14.5. 

Enflasyon beklentisi bir tarafa, aynı hesap, MB’nin kendi enflasyon tahmini ile yapıldığında 

da; % 13.1 elde ediliyor. Düşük olan risk primi ele alınsa; %11.9 bulunur. Şimdi mevduat faizi 

bunun çok altında. Bu durum kendi bağlamı dışında ne sonuç doğuruyor.  

Bir, tasarruf sahibine TL cinsinden tasarruf yapma “dövize git” denmiş oluyor.  

İki, Tüketime yönlendirme var. Tüketici kredisi de bol ve ucuz, denmiş olunuyor.  

Ayrıca; MB birkaç ay önce bankaları kredi artışına özendiren bir zorunlu karşılık oranı kararı 

aldı. Hem bu kararın etkisi hem kamu bankalarının tercihi hem de düşük faizler nedeniyle 

tüketici kredileri patladı. Yatırıma yönelik kredilerde ise beklenen gerçekleşmedi. Bu 

gelişmeler üzerine, MB 7 Mart günü bankaları tüketici kredilerine değil de seçilmiş sektörlere 

kredi vermeye yönlendirmeyi amaçlayan bir karar aldı. 

Politikalar yan yana getirilince ciddi bir tutarlılık sorunu ortaya çıkıyor.  

Bu ülkenin tasarruf düzeyi, gelişmekte olan ülkelerin ortalamasının altındaki bir yatırım-

GSYH oranını finanse etmekten çok uzaktır. Bu yüzden dışarıdan borçlanmak zorundayız.  

Bu kararlar, TL üzerinden tasarrufu cezalandırıcı anlam ifade ediyor ve tüketici kredilerinin 

patlamasına ve döviz tasarrufuna yönelişe sebep oluyor.  

Yatırım yapılsın! Sözünü ekonomik olarak destekleyecek ortam olmadıkça bu durum böyle 

devam edecektir.  Bu arada dış borç artmaya devam edecektir.  


