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 Çin’de Can Kaybı Artıyor 

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’nun yaptığı yazılı açıklamaya göre son 

24 saatte ülkede 71 kişi hayatını kaybederken, 508 yeni Kovid-19 

vakası saptandı. Böylelikle ülkedeki ölüm sayısı 2 bin 665, tespit 

edilen toplam vaka sayısı ise 77 bin 658 olarak güncellendi. Salgın 

küresel piyasalarda endişeleri artırıyor ve bu endişeler fiyatlamalar 

üzerinde sert etkileer yapabiliyor. Bu sebeple bölgeden gelecek 

olan haber akışları yakından izleniyor. 

  

EKONOMİK TAKVİM 

Saat Ülke Önem Olay Beklenti Önceki 

      

10:00   EUR ** Almanya GSYİH (Yıllık) (4. Çeyrek) 0,3% 1,0% 

10:00   EUR *** Almanya GSYİH (çeyreklik) (4. Çeyrek) 0,1% 0,1% 

18:00   USD *** Conference Board (CB) Tüketici Güveni (Şub ) 132,0 131,6 
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PARİTE  ANALİZ 

 

Direnç 1– 1.0871 
EURUSD  

Piyasalar dün Almanya’dan gelen Ifo İş Güveni Endeksi 

verisini takip etti. Gelen veriye göre; Şubat ayında 

Almanya’da Ifo İş Güveni Endeksi beklentilerin üzerinde 96.1 

olarak gerçekleşti. Yaşanan bu artış ile otoritelerin, salgının 

Çin büyümesine ve küresel büyümeye daha fazla zarar 

vermeden koronavirüs salgınının kontrol altına alınıp 

alınmayacağını bekleyip görecekleri izleniminin oluşmasına 

neden oldu. Diğer yandan EURUSD paritesi yaklaşık olarak 

son 3 yılın en düşük seviyeleri yakınlarında fiyatlamalarına 

devam ediyor. Gün içerisinde Almanya’dan gelecek olan 

büyüme verisi yakından takip edilecek. Bölgenin lokomotif 

ekonomisinden gelecek olan bu veri ile birlikte Euro varlıkları 

üzerinde volatilite oldukça artacaktır. Çin kanadında yaşanan 

salgın küresel bazda ekonomik büyümeye yönelik endişeler 

oluşturmaya devam ediyor. Diğer yandan Almanya’dan son 

gelen veriler piyasaları tam olarak tatmin etmiyor. Bu sebeple 

gelecek veri ile birlikte önümüzdeki günlere ait ipuçları 

aranacak. Veri TSİ 10:00’da açıklanacak. Ardından TSİ 

18:00’da Amerika’dan gelecek olan CB Tüketici Güveni verisi 

diğer önemli veri olarak karşımıza çıkıyor. EURUSD paritesini 

teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü 

hareketlenmelerde sırasıyla 1.08719 – 1.08906 – 1.09251 

seviyeleri direnç noktaları olarak; 1.08413 – 1.07824 – 

1.07134 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir. 

Direnç 2– 1.0890 

Direnç 3– 1.0925 

Destek 1– 1.0841 

Destek 2– 1.0782 

Destek 3– 1.0713 
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DOLAR/TL  ANALİZ 

 

Direnç 1–6.1244 
USDTRY 

TCMB dün Reel Kesim Güven Endeksi verisini yayımladı. 

Veriye göre Reel Kesim Güven Endeksi 2.8 puan arttı ve 

106.9 seviyesine yükseldi. Kapasite Kullanım Oranı ise 

%76’ya yükseldi. Diğer yandan geçtiğimiz haftayı %1’in 

üzerinde değer kazanımı ile bitiren USDTRY paritesi 9 ayın 

en iyi seviyeleri yakınlarında fiyatlamalarına devam ediyor. 

Başta İdlib olmak üzere jeopolitik gelişmeler ve TCMB’nin 

faiz indirimlerine devam etmesi TL üzerinde baskı unsuru 

oluşturan gelişmelerin başında yer alıyor. Diğer yandan 

korona virüsün Çin dışında başka ülkelere yayılması ve 

başka ülkelerde de salgın kaynaklı can kayıplarının oluşması 

küresel piyasalarda sert satışları tetiklerken, gelişmekte 

olan ülke para birimlerine bu negatif yansıdı. TL’de bu 

baskıdan nasibini aldı. Gün içerisinde yurtiçinden gelecek 

olan ve piyasaları sert etkileyebilecek önemli bir veri akışı 

bulunmuyor. Piyasaların radarında İdlib merkezli gelişmeler 

ve Amerika kanadından TSİ 18:00’da gelecek olan CB 

Tüketici güveni verisi olacak. Tüm bunlar ışığında USDTRY 

paritesini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü 

hareketlenmelerde sırasıyla 6.12444 – 6.15791 – 6.19868 

seviyeleri direnç noktaları olarak; 6.11006 – 6.08634 – 

6.06988 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip 

edilebilir.  

Direnç 2–6.1579 

Direnç 3–6.1986 

Destek 1–6.1100 

Destek 2–6.0863 

Destek 3-6.0698 
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ALTIN  ANALİZ 

 

Direnç 1– 1660 
Altın 

Son zamanlarda piyasaların başrolünde korona virüsü var. Ve 

virüsün direkt etkilediği ürünler arasında altın fiyatları başı 

çekiyor. Virüsün Çin dışında da geniş alanlara yayılmaya 

devam etmesi ve Çin dışındaki ülkelerde de can kayıplarının 

yaşanması küresel salgın korkusunun artırırken, küresel 

büyümeye yönelik endişeleri de oldukça artırdı. Bu endişeler 

ile birlikte petrol ve metal fiyatları sert düşerken; altın güvenli 

liman özelliği ile birlikte yukarı yönlü sert hareketlenmeler 

gerçekleştirdi. Diğer yandan çeşitli ülkelerin merkez bankaları 

ve maliye bakanları küresel ekonomiye yönelik aşağı yönlü 

risklerin sürdüğünü kaydediyor. Bu hareketler ile 1689 

seviyelerini test eden altın, buralardan gevşemeye başladı. 

Piyasaların radarında bu konu başı çekmeye devam ediyor. 

Diğer yandan piyasalar gün içerisinde Amerika’dan gelecek 

olan ekonomik veriyi takip edecek. TSİ 18:00’da gelecek olan 

CB Tüketici Güveni verisi küresel bazda volatiliteyi bir miktar 

artıracaktır. XAUUSD’yi teknik olarak incelediğimizde yukarı 

yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1660.90 – 1671.20 – 

1689.82 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. 

Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1648.95 – 1636.01 – 1622.20 

seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.  

Direnç 2– 1671 

Direnç 3– 1689 

Destek 1–1648 

Destek 2–1636 

Destek 3–1622 
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Petrol  ANALİZ 

 

Direnç 1–57.21 
Petrol  

Yeni haftaya aşağı yönlü hareketlenmeler ile başlayan petrol 

fiyatlarında korona virüs etkisi halen devam ediyor. Son 

zamanlarda virüsün Çin dışındaki ülkelerde can kayıpları 

yaşanması ve virüsün başka ülkelerde de ortaya çıkması 

küresel büyümeye negatif vurabileceği endişelerini artırdı. 

Diğer yandan dünyanın en büyük ithalatçısı Çin’deki seyahat 

kısıtlamaları ve fabrikaların kapanması ile küresel petrol 

taleplerinde oldukça azalış yaşandı. Bu da fiyatlar üzerinde 

baskı unsuru olarak kalıyor. Bu sebeple bölgeden bu konu 

hakkında gelebilecek olan haber akışları petrol fiyatlarında 

volatilitenin artmasına neden olabilir. Diğer yandan OPEC+ 

kanadı da yakından izleniyor ve önümüzdeki ay olacak olan 

toplantı merakla bekleniyor. Brent petrolü teknik olarak 

incelediğimizde 57.21 – 58.58 – 60.30 seviyeleri direnç 

noktaları olarak; 56.26 – 54.98 – 53.20 seviyeleri ise destek 

noktaları olarak takip edilebilir. Crude grafiğinde ise 52.20 – 

53.30 – 54.19 seviyeleri direnç; 51.47 – 50.88 – 50.40 

seviyeleri ise destek noktaları olarak test edilebilir. 

Direnç 2-58.58 

Direnç 3–60.30 

Destek 1–56.26 

Destek 2–54.98 

Destek 3–53.20 
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NATGAS  Analiz 

 

Direnç 1–1.922 
NATGAS 

Yeni haftaya aşağı yönlü gapli açılış ile birlikte 1.88 

seviyelerinde başlangıç yapan doğal gaz fiyatlarında kademeli 

hafif aşağı yönlü hareketlenmeler gerçekleşti. Bu 

hareketlenmeler ile 1.82 seviyelerini test eden doğal gaz 

buralardan bir miktar toparlandı. Piyasalar hafta içerisinde 

Amerika’dan gelecek olan doğal gaz stokları verisini yakından 

takip edecek. Grafiği teknik olarak incelediğimizde yukarı 

yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1.922 – 1.978 – 2.081 

seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü 

gevşemelerde ise 1.822 – 1.751 – 1.669 seviyeleri destek 

noktaları olarak test edilebilir.  

Direnç 2-1.978 

Direnç 3–2.081 

Destek 1–1.822 

Destek 2–1.751 

Destek 3–1.669 
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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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