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 Çin’de Üretim Kapasitesi Yarıya Düştü 

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılmaya devam eden 

koronavirüs dünyanın en güçlü ikinci ekonomisinin yavaşlamasına 

neden oluyor. Çin’de birçok fabrika ve iş yeri çalışmaya ara verdi. 

Diğer yandan bazı bölgelerde okulların yarıyıl tatili gelecek ay 

başına kadar uzatıldı. Virüs salgını nedeniyle tam kapasite 

çalışamayan fabrikalar, üretim kapasitesini %30 ile %50 

civarlarında düşürdü. Ekonomiyi ciddi anlamda vuran gelişmeler ile 

Çin’in bu yıl %6 civarındaki ekonomik büyüme hedefi ulaşılamaz 

hale geldi. 

  

EKONOMİK TAKVİM 

Saat Ülke Önem Olay Beklenti Önceki 

      

10:00   TRY * Ticaret Açığı (Oca)  -4,33B 

11:55   EUR *** Almanya İşsizlik Oranı Değişimi (Şub ) 5K -2K 

11:55   EUR ** Almanya İşsizlik Oranı (Şub ) 5,0% 5,0% 

16:00   EUR ** Almanya TÜFE (Aylık) (Şub )   0,3% -0,6% 

16:30   USD ** Çekirdek Kişisel Tük. Gid. Fiyat Endeksi (Yıllık) 1,7% 1,6% 

16:30   USD ** Çekirdek Kişisel Tük. Gid. Fiyat Listesi (Aylık) 0,2% 0,2% 

16:30   USD ** Kişisel Tük. Harcamaları Fiyat End. (Aylık) (Oca)  0,3% 

16:30   USD ** Kişisel Tük. Harcamaları Fiyat End. (Yıllık) (Oca)  1,6 

16:30   USD ** Kişisel Gider (Aylık) (Oca) 0,3% 0,3% 

16:30   USD ** Otomotiv Hariç Perakende Stokları (Oca)  -0,3% 

17:45   USD ** Chicago Satın Alma Müdürleri Endeksi (Şub ) 45,3 42,9 

18:00   USD ** Michigan Tüketici Beklentileri (Şub )  92,6 

18:00   USD ** Michigan Tüketici Hissiyatı (Şub ) 100,9 100,9 
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PARİTE  ANALİZ 

 

Direnç 1– 1.1013 
EURUSD  

Piyasalar dün Euro bölgesinden gelen ekonomik güven 

endeksi verisini takip etti. Gelen veriye göre Euro bölgesi 

ekonomi güven endeksi Şubat ayında 103.5 seviyesine 

yükseldi. Beklenilenin aksine yaşanan bu yükseliş, İtalya’nın 

virüs salgınından etkilenmesinden önce bölge ekonomisinin 

kalkmaya başladığının işaretini verdi. Son günlerde 

toparlanma hareketlenmeleri gerçekleştiren EURUSD 

paritesinde dün ABD’den gelen hareketlenmeler takip edildi. 

ABD’li sağlık otoritelerinin kaynağı belli olmayan ilk korona 

virüs vakasını tespit ettikleri açıklamasının ardından değer 

kayıpları yaşayan dolardan destek alan EURUSD paritesi 

toparlanma hareketlerini gerçekleştirdi. Vaka açıklaması 

öncesinde Amerika Başkanı Donald Trump endişeleri 

azaltmak için konuşma gerçekleştirmiş olsa da söz konusu 

vaka açıklamasının ardından virüsün uluslararası ölçekte 

yayılması endişeleri küresel bazda piyasalar üzerinde büyük 

baskı oluşturdu. Gün içerisinde piyasalar Almanya’dan 

gelecek olan İşsizlik Oranı Değişimi verisini takip edecek. Veri 

TSİ 11:55’te açıklanacak. TSİ 16:00’da ise Euro bölgesinden 

gelecek olan enflasyon verisi Euro varlıkları üzerinde 

volatiliteyi artıracaktır. EURUSD paritesini teknik olarak 

inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 

1.10130 – 1.10909 – 1.11688 seviyeleri direnç noktaları 

olarak; gevşemelerde ise 1.09559 – 1.09251 – 1.08952 

seviyeleri destek noktaları olarak takip edilebilir. 

Direnç 2– 1.1090 

Direnç 3– 1.1168 

Destek 1– 1.0955 

Destek 2– 1.0925 

Destek 3– 1.0895 
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DOLAR/TL  ANALİZ 

 

Direnç 1–6.2440 
USDTRY 

Gece boyunca artan İdlib merkezli haber akışları yakından 

takip ediliyor. Esad rejimine bağlı güçlerin Serakib’in 

güneybatısında Türk askerine yönelik saldırısı gerginlikleri 

fazlasıyla artırdı. Artan gerginlikler bölgede endişelerin 

büyümesine neden oldu. Bölgeden gelecek olan haber 

akışları yakından izlenmeye devam edecek. TL üzerindeki 

jeopolitik baskıların dışında Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankası’nın faiz oranlarını indirmeye devam etmesi TL 

üzerindeki baskıları daha da genişletiyor. Artan bu baskılar 

ile birlikte USDTRY paritesinde yukarı yönlü 

hareketlenmeler devam ediyor. Küresel bazda gelişmeler 

yakından izlenirken, İdlib merkezli jeopolitik gelişmeler 

konusunda gelebilecek haber akışları TL varlıkları üzerinde 

volatilitenin oldukça artmasına etki edecektir. Gün 

içerisinde piyasalar yurtiçinden gelecek olan ticaret açığı 

ekonomik verisini takip edecek. Veri 10:00’da açıklanacak. 

Diğer yandan ABD kanadından gelen büyüme verisi takip 

edildi. Gelen veriye göre Amerika ekonomisi 2019 yılının 

son çeyreğinde ılımlı bir büyüme kaydetti ve 4. Çeyreğe 

ilişkin büyümesi %2.1 olarak kaldı. Tüm bunlar ışığında 

USDTRY paritesini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı 

yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 6.24406 – 6.30716 – 

6.38566 seviyeleri direnç noktaları olarak; gevşemelerde ise 

6.19868 – 6.16422 – 6.09679 seviyeleri destek noktaları 

olarak takip edilebilir. 

Direnç 2–6.3071 

Direnç 3–6.3856 

Destek 1–6.1986 

Destek 2–6.1642 

Destek 3-6.0967 
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ALTIN  ANALİZ 

 

Direnç 1– 1658 
Altın 

Dün ABD sağlık otoritelerinin kaynağı belli olmayan ilk korona 

virüs vakasını açıklamasının ardından dolar önemli piyasa 

paralarının çoğunun karşısında gerileme hareketleri sergiledi. 

Bu haber akışı altın fiyatlarında volatiliteyi de artırdı. Diğer 

yandan ABD kanadından gelen ekonomik veriler takip edildi. 

Ticaret Bakanlığı’nın açıklamasına göre ABD ekonomisi 2019 

yılının son çeyreğinde ılımlı bir büyüme gerçekleştirdi. Buna 

göre ABD ekonomisinin dördüncü çeyreğe ait büyümesi %2.1 

olarak kaldı. Altın fiyatlarında büyük resimde gündem 

kuşkusuz korona virüs konusu. Virüsün küresel çapta 

büyümeye devam etmesi ve can kayıplarının Çin dışındaki 

ülkelerde de yaşanması endişeleri artırıyor. Bu artan 

endişeler ise altın fiyatlarında son 7 yılın en iyi seviyelerinde 

fiyatlamalar yaşanmasının devam etmesine neden oluyor. 

Gün içerisinde piyasalar Amerika’dan gelecek olan veri akışını 

takip edecek. Veri akışı yoğunluğu TSİ 16:30 ve 18:00 arasında 

artacak. Tüm bunlar ışığında XAUUSD’yi teknik olarak 

inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 

1658.80 – 1667.56 – 1681.12 seviyeleri direnç noktaları 

olarak; 1636.01 – 1623.49 – 1613.55 seviyeleri ise destek 

noktaları olarak takip edilebilir.  

Direnç 2– 1667 

Direnç 3– 1681 

Destek 1–1636 

Destek 2–1623 

Destek 3–1613 
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Petrol  ANALİZ 

 

Direnç 1–52.41 
Petrol  

Küresel çapta korona virüsün yayılmaya devam etmesi ve Çin 

dışında salgın kaynaklı can kayıplarının artması endişelerin 

her geçen gün daha da yükselmesine neden oluyor. Salgının 

küresel büyüme üzerinde ağır bir yük oluşturabileceği 

korkuları petrol fiyatları üzerinde büyük baskı oluşturuyor. 

ABD kanadında kaynağı bilinmeyen ilk enfeksiyon vakasının 

bildirilmesi ardından petrol fiyatlarındaki düşüş devam etti. 

Bu konu fiyatlar üzerinde oldukça etki ediyor. Bu nedenle 

gelebilecek olan haber akışları yakından takip edilecek. Diğer 

yandan önümüzdeki hafta Viyana’da OPEC ve ortaklarını 

biraraya gelecek ve son durumu tartışacak. Bu toplantı 

sonrasında ek üretim kısıntısı kararı çıkıp çıkmayacağı merak 

ediliyor. Son olarak Rusya Enerji Bakanı Novak; OPEC ve OPEC 

dışı bazı ülkeler arasındaki üretim kısıntısı anlaşması 

doğrultusunda S. Arabistan ile işbirliğine devam etmek 

istediklerini, OPEC anlaşması konusunda S. Arabistan ile asla 

görüş ayrılığının olmadığını belirtti. Brent petrolü teknik 

olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde 

52.41 – 53.73 – 55.40 seviyeleri direnç noktaları olarak; 49.74 

– 47.80 – 46.25 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip 

edilebilir. Crude grafiğinde ise 46.84 – 47.73 – 48.45 

seviyeleri direnç noktaları olarak; 45.56 – 44.80 – 43.73 

seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir. 

Direnç 2-53.73 

Direnç 3–55.40 

Destek 1–49.74 

Destek 2–47.80 

Destek 3–46.25 
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NATGAS  Analiz 

 

Direnç 1–1.757 
NATGAS 

Doğal gaz fiyatlarında baskı devam ediyor. Geçtiğimiz yılın 

son aylarından itibaren aşağı yönlü hareketlenmeler 

gerçekleştiren fiyatlar halen son dört yılın en düşük 

seviyelerinde fiyatlamalar gerçekleştiriyor. Küresel bazda 

yaşanan endişeler genel olarak tüm ürünlere etki ederken bu 

etkiden doğal gaz fiyatları da nasibini alıyor. Korona virüs 

konusu emtia piyasaları derinden sarsarken, doğal gaz 

fiyatları üzerindeki baskılardan biri olarak karşımıza çıkıyor. 

Piyasalar dün ABD’den gelen doğal gaz stokları verisini takip 

etti. Gelen veriye göre geçtiğimiz hafta ABD’de stoklar -143B 

olarak gerçekleşti. Veri ile birlikte fiyatlar üzerinde volatilite 

arttı. Natgas grafiğini teknik olarak incelediğimizde 

toparlanma hareketlerinde 1.757 – 1.788 – 1.820 seviyeleri 

direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü 

gevşemelerde ise 1.719 – 1.669 – 1.615 seviyeleri destek 

noktaları olarak test edilebilir. 

Direnç 2-1.788 

Direnç 3–1.820 

Destek 1–1.719 

Destek 2–1.669 

Destek 3–1.615 
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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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