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 Çin’de Koronavirüs Nedeniyle Can Kayıpları Artmaya Devam 

Ediyor 

Küresel bazda büyük yankı uyandıran ve salgın haline gelen 

koronavirüs nedeniyle yaşanan can kayıpları genişlemeye devam 

ediyor. Ulusal Sağlık Komisyonu yaptığı yazılı açıklamada Çin’de son 

24 saatte 30 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 143 yeni vakanın 

saptandığını belirtti. Bunlarla birlikte cay kaybı 3 bin 44’e 

yükselirken vaka sayısı ise 80 bin 552 seviyesine çıktı. Virüs salgının 

diğer ülkelerde görülmesi ve can kayıplarının Çin dışındaki 

ülkelerde de yayılması tedirginliği artırıyor. 

  

EKONOMİK TAKVİM 

Saat Ülke Önem Olay Beklenti Önceki 

10:00 EUR ** Almanya Fabrika Siparişleri (Aylık) (Oca) %1.4 -%2.1 

11:30 GBP ** Halifax Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (Şub) %0.2 %0.4 

11:30 GBP ** Halifax Konut Fiyat Endeksi (Yıllık)  %4.1 

13:00 USD ** OPEC Toplantısı   

16:30 USD ** Ortalama Saatlik Gelirler(Yıllık) %3.0 %3.1 

16:30 USD ** Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) %0.3 %0.2 

16:30 USD ** İhracatlar  209.60B 

16:30 USD ** İthalatlar  258.50B 

16:30 USD *** Tarım Dışı İstihdam (Şub) 175K 225K 

16:30 USD ** Katılım Oranı (Şub)  %63.4 

16:30 USD *** İşsizlik Oranı (Şub) %3.6 %3.6 

17:20 USD ** FOMC Üyesi Mester’ın Konuşması   

17:30 TRY * Hazine Nakit Dengesi (Şub)   
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PARİTE  ANALİZ 

 

Direnç 1– 1.1282 
EURUSD  

Hafta içerisinde Euro bölgesinden gelen PMI verileri takip 

edilmiş ve veriler beklentilerin bir miktar üzerinde 

gerçekleşmişti. Gün içerisinde ise sabah saatlerinde ilk olarak 

Almanya’dan gelecek olan Fabrika Siparişleri verisi takip 

edilecek. Veri TSİ 10:00’da açıklanacak. Diğer yandan günün 

ve haftanın en önemli ekonomik verilerinden biri 

Amerika’dan gelecek. TSİ 16:30’da gelecek olan Tarım Dışı 

İstihdam verisi küresel bazda hareketliliği oldukça 

artıracaktır. Ek olarak TDİ verisi ile birlikte gelecek olan İşsizlik 

Oranı ve Ortalama Saatlik Kazançlar verisi; Tarım Dışı 

İstihdam verisi ile birlikte değerlendirilip ABD ekonomisi 

hakkında ipuçları aranacak. Bilindiği gibi Salı günü Fed faiz 

oranında ‘sürpriz’ şekilde indirim yaptığını açıklamıştı ve bu 

açıklama EURUSD paritesine destek sağlamıştı. Küresel bazda 

koronavirüs nedeniyle merkez bankalarından genişlemeci 

adımlar gelebileceği beklentileri artıyor. Fakat Avrupa 

Merkez Bankası’nın bunun için alanı bir miktar kısıtlı 

diyebiliriz. Bu sebeple bölgeden gelen haber akışları yakından 

takip ediliyor. EURUSD paritesini teknik olarak 

incelediğimizde yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 

1.12824 – 1.13442 – 1.14102 seviyeleri direnç noktaları 

olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1.12103 

– 1.11010 – 1.10380 seviyeleri destek noktaları olarak test 

edilebilir. 

Direnç 2– 1.1344 

Direnç 3– 1.1410 

Destek 1– 1.1210 

Destek 2– 1.1101 

Destek 3– 1.1038 
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DOLAR/TL  ANALİZ 

 

Direnç 1–6.1274 
USDTRY 

Dün piyasaların radarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 

Rusya Lideri Putin arasında Moskova’da gerçekleşen 

görüşme vardı. Görüşme ardından İdlib’de ateşkes ilan 

edilmesi kararı çıktı. Görüşme ardından basın toplantısında 

Erdoğan; İdlib’de 06.03.2020 00:01 itibariyle ateşkesin 

yürürlüğe gireceğini, ardından birlikte kararlaştırılan diğer 

adımları süratle atacaklarını belirtti. Ardından Dışişleri 

Bakanı Çavuşoğlu’nun açıklamaları takip edildi. Çavuşoğlu; 

M4 karayolunun kuzeyinde 6 km ve güneyinde 6 km 

derinliğinde bir güvenli koridorun tesis edileceğini, 7 gün 

içinde esasların kararlaştırılacağını; Türk ve Rus 

devriyelerinin 15 Mart’ta M4 karayolunun Trumba’dan Ain 

Al Havr’a kadar olan kesimi boyunca başlayacağını belirtti. 

Karar ile birlikte TL varlıklarında volatilite arttı. İdlib merkezli 

jeopolitik gelişmeler TL üzerinde büyük baskılar oluşturmuş 

ve bu baskılar 6.25 seviyelerinin görülmesine neden 

olmuştu. Ateşkes sonrası gelecek haber akışları yakından 

izlenmeye devam edecek. Diğer yandan gün içerisinde 

Amerika’dan gelecek olan Tarım Dışı İstihdam verisi takip 

edilecek. Veri küresel bazda volatiliteyi artıracaktır. USDTRY 

paritesini teknik olarak incelediğimizde yukarı yönlü 

hareketlenmelerde 6.12740 – 6.15858 – 6.22069 seviyeleri 

direnç noktaları olarak; 6.07036 – 6.02962 – 5.97666 

seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir. 

Direnç 2–6.1585 

Direnç 3–6.2206 

Destek 1–6.0703 

Destek 2–6.0296 

Destek 3-5.9766 
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ALTIN  ANALİZ 

 

Direnç 1– 1677 
Altın 

Yatırımcılar dikkatlerini koronavirüse yönelik tedbirlere 

çevirdi ve küresel bazda yaşanan endişeler altın fiyatlarında 

yukarı yönlü hareketlenmelerin yaşanmasına neden oldu. 

Altının 30 günlük volatilitesi bu hafta yaklaşık olarak son 4 

yılın en yüksek seviyelerini görmüştü. Koronavirüs nedeniyle 

Fed’in ‘sürpriz’ faiz indirimi sonrası gözler küresel bazda diğer 

merkez bankalarına çevrildi. Piyasalarda merkez bankalarının 

faiz indirim yoluna gidebileceği beklentileri arttı. Kanada ve 

Avustralya faiz indirim yoluna giderken; İngiltere MB ve 

TCMB gibi bankalardan da faiz indirimi gelebileceği 

beklentileri arttı. Diğer yandan gün içerisinde Amerika 

kanadından gelecek olan ekonomik veriler volatilitenin 

oldukça artmasına neden olacaktır. TSİ 16:30’da gelecek olan 

Tarım Dışı İstihdam verisi ABD ekonomisine dair ipuçlarını 

verecek. Piyasalar bir yandan virüs salgını nedeniyle küresel 

büyümeye yönelik endişeler taşırken; diğer yandan gelen 

ekonomik verileri yakından takip ediyor. Tüm bunlar ışığında 

XAUUSD’yi teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü 

hareketlenmelerde sırasıyla 1677.87 – 1689.82 – 1714.04 

seviyeleri direnç noktaları olarak; 1653.95 – 1631.27 – 

1610.92 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir. 

Direnç 2– 1689 

Direnç 3– 1714 

Destek 1–1653 

Destek 2–1631 

Destek 3–1610 
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Petrol  ANALİZ 

 

Direnç 1–50.92 
Petrol  

OPEC toplantısı dün Viyana’da başladı. Görüşmeler bugünde 

devam edecek. Gelen haber akışlarına göre OPEC günlük 

üretimi 1.5 milyon varil kısma konusunda anlaştı. Görüşmeler 

bugün de takip edilecek ve gelebilecek olan haber akışları 

fiyatlar üzerinde volatilitenin artmasına neden olacaktır. 

Diğer yandan ABD’nin virüs etkileri ile mücadele için 8 milyar 

dolarlık ek bütçe sağlama konusunda anlaşmaya varması 

fiyatlar üzerinde baskıları bir miktar azaltan diğer unsurların 

başında geldi. OPEC kanadından gelen haber akışları ile petrol 

fiyatlarında ilk etapta toparlanma yaşansa da bu toparlanma 

uzun vadeye yayılamadı. Bu sebeple gün içerisinde 

gelebilecek haber akışları yakından takip edilecek. Brent 

petrolü teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü 

hareketlenmelerde sırasıyla 50.92 – 53.73 – 55.40 seviyeleri 

direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü 

gevşemelerde ise 48.83 – 46.64 – 43.93 seviyeleri destek 

noktaları olarak test edilebilir. Crude grafiğinde ise 46.51 – 

47.65 – 48.57 seviyeleri direnç noktaları olarak; 44.88 – 43.60 

– 42.12 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir. 

Direnç 2-53.73 

Direnç 3–55.40 

Destek 1–48.83 

Destek 2–46.64 

Destek 3–43.93 
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NATGAS  Analiz 

 

Direnç 1–1.759 
NATGAS 

Yeni haftaya 1.68 seviyelerinde başlangıç yapan doğal gaz 

fiyatlarında piyasalar dün Amerika’dan gelen doğal gaz 

stokları verisini takip etti. Gelen veriye göre Amerika’da 

geçtiğimiz hafta doğal gaz stokları -109B olarak gerçekleşti. 

Piyasalardaki beklentiler ise verinin -108B civarlarında 

gelebileceği yönündeydi. Veri ile birlikte doğal gaz 

fiyatlarında volatilite arttı. Geçtiğimiz yılın son aylarında aşağı 

yönlü hareketlenmeler gerçekleştiren ve son yılların en düşük 

seviyelerinde fiyatlamalar yaşayan doğal gaz fiyatlarında 

küresel bazda üretimin artış göstermesi ana baskılardan biri 

olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanında korona virüsün 

küresel bazda emtia fiyatları üzerindeki baskısı doğal gaz 

fiyatlarında da hissediliyor. Natgas grafiğini teknik olarak 

inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 

1.759 – 1.885 – 2.021 seviyeleri direnç noktaları olarak takip 

edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1.705 – 1.648 – 1.591 

seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir. 

Direnç 2-1.885 

Direnç 3–2.021 

Destek 1–1.705 

Destek 2–1.648 

Destek 3–1.591 
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İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.  
Mecidiyeköy Yolu Cad. No: 14 V Plaza Kat:8/9 Mecidiyeköy-Şişli/İstanbul  

Mersis No:0478003678700011, Tel: 0212 708 15 15, Faks: 0850 201 29 21 Web: www.infoyatirim.com 
Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan 
elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına 
uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler 
burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya 
da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı 
verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, 
yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı 
zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri 
yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. 2019 yılı 4. Çeyrek sonuçlarına göre karda olan fx hesaplarının oransal dağılımı %41.21; zararda olan fx hesaplarının oransal dağılımı 
%58.79’dur.  
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