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 Çin’de Salgın Sebebiyle Can Kaybı 3 Bini Aştı 

Küresel anlamda büyüyen ve direkt yada dolaylı yollardan tüm 

ülkeleri etkileyen koronavirüs sorunu devam ediyor. Ulusal Sağlık 

Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre Çin’de virüs nedeniyle 

son 24 saatte 31 kişi hayatını kaybetti. Ek olarak 139 yeni 

koronavirüs vakası tespit edildi. Böylelikle toplam can kaybı 3 bin 

14’e ulaştı.Virüs konusunda gelen haber akışları tüm dünyayı 

etkilemeye devam ediyor. Bu sebeple bu konu yakından takip 

ediliyor. 

  

EKONOMİK TAKVİM 

Saat Ülke Önem Olay Beklenti Önceki 

13:00 USD ** OPEC Toplantısı   

16:00 GBP ** BoE MPC Üyesi Haldane’ın Konuşması   

16:30 USD ** İşsizlik Haklarından Yararlanma Bşv. 215K 219K 

16:30 USD ** Tarım Dışı Üretkenlik (çeyreklik)(4.çeyrek) %1.4 %1.4 

16:30 USD ** Birim Emek Maliyetleri (çeyreklik)(4.çeyrek) %1.4 %1.4 

18:00 USD ** Fabrika Siparişleri (Aylık)(Oca) -%0.1 %1.8 

20:00 GBP *** İngiltere MB Başkanı Carney Konuşması   
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PARİTE  ANALİZ 

 

Direnç 1– 1.1214 
EURUSD  

Piyasalar dün Euro bölgesinden gelen PMI verilerini takip etti. 

Avrupa İstatistik Ofisi’nin yayımladığı verilere göre Euro 

bölgesinde perakende satışlar Ocak ayında %0.6 oranında 

arttı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ise %1.7 oranında 

yükseliş gerçekleşti. Böylelikle Euro bölgesinde perakende 

satışların koronavirüs öncesinde arttığı görüldü. Ek olarak 

Euro bölgesinden bileşik satın alma yöneticileri endeksi (PMI) 

Şubat ayında 51.6 puana çıktı ve beklentileri karşıladı. Hizmet 

PMI ise 52.6 puana yükseldi. Diğer yandan Amerika 

kanadından gelen ADP özel sektör istihdam verisi takip edildi. 

Veriye göre ABD’de koronavirüs endişelerine rağmen Şubat 

ayında ADP özel sektör istihdamı 180K artış gerçekleştirdi. 

Piyasalardaki beklentiler 170 bin artış olabileceği 

yönündeydi. Şimdi gözler Cuma günü ABD’den gelecek olan 

tarım dışı istihdam verisine çevrildi. Burada beklentiler 175 

bin artış olacağı yönünde ağırlık kazanmış durumda. Gün 

içerisinde Euro bölgesinden gelecek olan ve piyasaları sert 

etkileyebilecek bir ekonomik veri akışı bulunmuyor. Piyasalar 

küresel bazda gelecek haber akışlarını takip edecek. Fed’in 50 

bp faiz indiriminden de destek alan EURUSD paritesinde 2020 

yılının en iyi fiyatları yakınlarında fiyatlamalar gerçekleşmeye 

devam ediyor. Paritede 1.12144 – 1.12824 – 1.13442 

seviyeleri direnç noktaları olarak; 1.11010 – 1.10380 – 

1.09518 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir. 

Direnç 2– 1.1282 

Direnç 3– 1.1344 

Destek 1– 1.1101 

Destek 2– 1.1038 

Destek 3– 1.0951 
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DOLAR/TL  ANALİZ 

 

Direnç 1–6.1259 
USDTRY 

Salı akşamı sürpriz şekilde Fed’in 50 baz puanlık faiz 

indiriminden destek bulan TL ile birlikte aşağı yönlü 

hareketlenmeler gerçekleştiren USDTRY paritesinde gün 

içerisinde gelecek olan haber akışları yakından takip 

edilecek. Son zamanlarda İdlib merkezli jeopolitik 

gelişmeler TL varlıklarında volatiliteyi oldukça artırmış ve 

baskı oluşturmuştu. Gün içerisinde Cumhurbaşkanı R. T. 

Erdoğan ile Rusya Lideri Putin bir zirve gerçekleştirecek. Bu 

zirve öncesinde yada sonrasında yapılacak olan açıklamalar 

önemle takip edilecek ve bu açıklamalar piyasalarda 

volatiliteyi etkileyebilir. Diğer yandan Fed sonrasında gözler 

küresel bazda merkez bankalarına çevrilirken; TCMB’nin 

atacağı adımlar da merakla bekleniyor. Son toplantısında 50 

baz puanlık faiz indirim yoluna giden TCMB, son gelişmeler 

ile birlikte faiz indirimlerine devam edebileceği beklentileri 

arttı. Geçtiğimiz hafta 6.25 seviyelerinde fiyatlamalar 

gerçekleştiren parite içerisinde bulunduğumuz haftada 6.03 

seviyelerini gördü. USDTRY paritesini teknik olarak 

inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde 

sırasıyla 6.12597 – 6.15858 – 6.22069 seviyeleri direnç 

noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde 

ise 6.07036 – 6.02962 – 5.97666 seviyeleri destek noktaları 

olarak test 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– 1653 
Altın 

Küresel piyasalarda artan korona virüs endişelerine karşı 

Amerika’dan gelen ADP özel sektör istihdam verisi 

beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Şubat ayında beklentilerin 

üzerinde 183K artış gerçekleştiren veri sonrasında gözler 

yarın yine ABD’den gelecek olan Tarım Dışı İstihdam verisine 

çevrildi. Piyasalardaki beklentiler ise verinin 170K artacağı 

yönündeydi. Diğer yandan Salı günü sürpriz şekilde 50 baz 

puanlık faiz indirim yoluna giden Fed kararından destek alan 

altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlenmeler gerçekleşti. 

Bu karar sonrasında ABD’nin 10 yıl vadeli Hazine tahvillerinin 

faizi tüm zamanların en düşük seviyelerine indi. Düşük 

faizlerden yararlanan altın ise kazançlarını koruyor. Son 

zamanlarda güvenli liman özelliği ile ön plana çıkan altın bu 

yıl şimdiye dek %8’in üzerinde değer kazanımı yaşayarak 

dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Tüm bunlar 

ışığında XAUUSD’yi teknik olarak incelediğimizde yukarı yönlü 

hareketlenmelerin devamında sırasıyla 1653.95 – 1673.09 – 

1689.82 seviyeleri karşımıza direnç noktaları olarak çıkabilir. 

Aşağı yönlü hareketlenmelerde ise sırasıyla 1631.27 – 

1610.92 – 1584.27 seviyeleri destek noktaları olarak test 

edilebilir. 

Direnç 2– 1673 

Direnç 3– 1689 

Destek 1–1631 

Destek 2–1610 

Destek 3–1584 
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Petrol  ANALİZ 

 

Direnç 1–53.73 
Petrol  

Çin kaynaklı koronavirüs etkisi petrol fiyatları üzerinde 

hissedilmeye devam ediyor. Bununla beraber OPEC ve 

müttefikleri bugün Viyana’da biraraya gelecek. Toplantı 

öncesinde OPEC+ uzmanları; petrol bakanlarına daha geniş 

çaplı bir petrol kısıntısını değerlendirme tavsiyesinde 

bulundu. OPEC ve müttefikleri korona virüs salgını nedeniyle 

daha önce görülmemiş bir zorlukla karşı karşıya. Petrol 

fiyatları küresel finans krizinden beri en sert haftalık 

düşüşünü yaşadı. Bu gelişmelere karşılık Suudi yetkililer 

OPEC+’dan en az 1 milyon varil/gün kısıntı talep ediyor. Bu 

sebeple toplantı sonrasında gelebilecek olan haber akışları ve 

açıklamalar fiyatlar üzerinde volatilitenin oldukça artmasına 

neden olabilir. Diğer yandan piyasalar dün ABD’den gelen 

ham petrol stokları verisini takip etti. Gelen veriye göre 

ABD’de geçtiğimiz hafta stoklar 0.785M olarak gerçekleşti. 

Veri ile birlikte piyasalarda hareketlilik arttı. Brent petrolü 

teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü 

hareketlenmelerde sırasıyla 53.73 – 55.40 – 57.20 seviyeleri 

direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü 

gevşemelerde ise 50.92 – 48.83 – 46.64 seviyeleri destek 

noktaları olarak test edilebilir. Crude grafiğinde ise 47.65 – 

49.26 – 50.46 seviyeleri direnç noktaları olarak; 46.51 – 45.56 

– 43.60 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir. 

Direnç 2-55.40 

Direnç 3–57.20 

Destek 1–50.92 

Destek 2–48.83 

Destek 3–46.64 

 

 



                                             

                                         GÜNLÜK FOREX BÜLTEN                                  05.03.2020 

 
 

NATGAS  Analiz 

 

Direnç 1–1.885 
NATGAS 

İçerisinde bulunduğumuz hafta itibari ile kademeli yukarı 

yönlü hareketlenmeler gerçekleştiren doğal gaz fiyatlarında 

piyasalar gün içerisinde ABD’den gelecek olan doğal gaz 

stokları verisini takip edecek. TSİ 18:30’da gelecek olan veri 

ile birlikte fiyatlar üzerinde volatilite bir miktar artacaktır. 

Doğal gazın 2020 performansına baktığımızda yaklaşık olarak 

%16 oranında değer kayıpları yaşadığı görülüyor. 2016 

yılından itibaren ilk kez 2020 yılında 2.00 seviyesinin altına 

düşen doğal gaz fiyatları bu seviyenin altında fiyatlamalarına 

devam ediyor. Natgas grafiğini teknik olarak inceleyecek 

olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1.885 – 

2.021 – 2.101 seviyeleri direnç noktaları olarak takip 

edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1.759 – 1.701 – 1.642 

seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir. 

Direnç 2-2.021 

Direnç 3–2.101 

Destek 1–1.759 

Destek 2–1.701 

Destek 3–1.642 
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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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