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DOSYA NO : 66 

Samet GÖYDENİZ | UGSAM Araştırmacısı | NİSAN 2020 

 

KORONAVİRÜS (COVID-19) PANDEMİSİ SONRASI DÜNYADA EKONOMİK DURUM 

İlk kez Aralık ayında Çin Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde ortaya çıkan DSÖ’nün Covid-19 olarak adlandırdığı 
koronavirüs dünyada büyük bir panik havasına sebep oldu. İlk vakaların tamamı Wuhan şehrinde bir balık 
pazarından gelmesi üzerine yapılan araştırmalarda virüsün yarasalardan hayvanlara bulaştığı ve oradan da 
insanlara bulaştığı yönünde bir sonuç ortaya çıktı. Dünya tarihinde birçok yıkıcı salgın hastalıklar 
yaşanmıştır. Bunların en başında veba ve geçtiğimiz asırda meydana gelen ve 50 milyon insanın üstünde 
ölümüyle sonuçlanan İspanyol gribidir. Salgın hastalıkların her zaman yeryüzüne büyük etkileri olmuştur. Bir 
bölgede ortaya çıkan hastalıklar bulunduğu bölgenin sosyo-ekonomik şartlarına göre yeryüzüne yayılım 
göstermektedir. Bu açıdan bakıldığında aynı iklim kuşağında bulunan ve ilk kez Kenya’da ortaya çıkan ebola 
sadece Afrika kıtasının bir kısmını etkilerken, SARS, MERS ve yeni koronavirüs Çin’in en büyük sanayi 
bölgesinden biri olan Wuhan, Ghuandong gibi bölgelerde meydana gelmesinden dolayı  bütün dünyayı 
etkilemektedir. Bunun yegane sebebi bulunulan bölgenin ekonomik büyüklüğü ve ticari mobilizasyonuyla 
alakalıdır. Bu yüzden Dünyanın 2. büyük ekonomisi olan Çin’de ortaya çıkan Covid-19 dünya piyasalarında ve 
dünyanın tamamında bir panik havası yarattı. Yakın zamanda neredeyse Dünyanın tamamı ve Avrupa 
ülkelerinin hepsinde görülmeye başlanan virüs son günlerde de ülkemizde görülmeye başlandı. Bundan 
dolayı bu günden itibaren bile ekonomik faturasının büyük olacağını gözlemleyebiliyoruz. Gelin buna 
biraz’da veriler ve grafikler üzerinden bakalım. 
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Grafik 1 : Ekonomik Büyüme 

 

Kaynak : OECD 2020 Raporu 

Yukarıdaki grafik OECD’nin 2020 raporunda verdiği verilerden elde edilmiştir (CNBC). Grafiğe göre OECD 
dünya ekonomilerinin 2020 seyrini 2019 yılında koronavirüs tehdidi ortada yokken tahminlemiş ve daha 
sonra mart ayında bu tahminlerini değiştirmek durumunda kalmıştır. Grafiğe göre Dünya ekonomisi 2020 
yılında önceki tahminde %3 olarak büyüme gerçekleştirecekken, koronavirüs tehdidi sonrası 2,3 seviyelerine 
kadar gerilemiştir. Aynı zamanda ABD ve EURO bölgesi ekonomilerinde de ekonomik büyüme tahminleri 
koronavirüs tehdidi dolayısıyla geriletilmiştir. Bu bağlamda ABD’de  %2 büyüme beklenirken şuan %1,7 olarak 
kaydediliyor. Hastalığın en çok etkilendiği Çin de ise ekonomik büyüme tahminleri koronavirüs öncesinde 
%5,7 olarak belirlenmesine rağmen şuan yıl sonu tahminleri %4,9 ‘a kadar geriletildi. Son olarak grafikte yer 
verilen Japonya’nın ise %0 a yakın büyüme gerçekleştirebileceği veya aksi durumda resesyona gireceği 
tahminlendi.  

Raporda birçok ülkeye yer verildi ve genel olarak virüsün ekonomilerde bir panik etkisi yarattığı 
öngörülüyor. IMF ise içinde bulunduğumuz durumu 2008 küresel krizinden daha kötü sonuçlanacağını ifade 
etti. Bundan dolayı IMF ve Dünya Bankası piyasalara 62 milyar dolarlık bir başlangıç destek paketini 
kullanıma sundu. Belkide II. Dünya savaşından sonraki Marshall yardımlarına yakın bir destek tüm dünyaya 
sunulabilir.  
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Grafik 2 : Satın Alma (Talep) - ÜRETİM PMI 

 

Kaynak : Refinitiv, IHS Markit, Caixin, au Jibun Bank 

Yukarıdaki grafik büyük ekonomilerdeki satın alma yani piyasa talebini gösteren endeksin aylara göre 
dağılımını göstermektedir. PMI endeksine göre değerler 50’nin altına düştüğünde üretim daralmasını ifade 
etmektedir. Bu açıdan grafiğe bakıldığında aralık-şubat döneminde ÇİN değeri hızlı bir düşüşle 40.3 
seviyelerine kadar indiği görülmektedir. EURO bölgesi ve Japonya gibi büyük ekonomilerde de endeks  
seviyenin altında seyretmektedir. Grafikte sadece  ABD ekonomisi 50 değerinin bir miktar üstünde 
seyretmektedir. 

Grafik 3 : Hizmet Sektörü PMI 

 

Kaynak : Refinitiv, IHS Markit, Caixin, au Jibun Bank 

Yukarıdaki grafik hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksinin büyük ekonomilerdeki durumunu ele 
almaktadır. Grafiğe göre Çin hızlı bir düşüşle 26.5 seviyelerine gelmiştir. 15 yıllık tarihinde ilk kez 50 ‘nin 
altına düşen endeks büyük ekonomilerde hizmek sektöründe daralmanın meydana geldiğini ortaya 
koymaktadır. ABD ve Japonya ise 50’nin altına düşerek sırasıyla 49.2 ve 46.8 olarak seyretmiştir. Bu iki 
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endeksin Çin‘de bu kadar gerilemesine en büyük etken şubat ayı sonuna kadar Çin firmalarının %80’inin 
üretime ara vermesi olarak gösteriliyor. Ayrıca sokağa çıkma yasakları ve toplu kullanım alanlarının, 
mağazaların, lokanta ve restoranların kapanması da buna etki etmiştir. 

Grafik 4 : Petrol Fiyatları 

 

Kaynak : Hürriyet Bigpara 

Yukarıdaki grafik petrol fiyatlarının son 3 aylık seyrini göstermektedir. DÜnyanın en büyük petrol ithalatçısı 
olan Çin ekonomisinin koronavirüs sebebiyle faaliyetlerini neredeyse durdurma seviyesine getirmesinden 
sonra petrol piyasalarında talep düşmesine neden oldu. Bunun sonucunda şubat ayı ortalarından itibaren 
inişli-çıkışlı seyretse de petrol fiyatlarında gerileme devam etti. Bunun üzeride OPEC ve Rusya 5 mart 
tarihinde acil toplantı yapmasından sonra tarafların anlaşamaması üzerine Suudi Arabistan radikal bir 
kararla son 20 yılın en büyük indirimine gitti. Bu restleşme sonucu petrol fiyatları bir gecede %31 geriledi. 
Sonuç olarak mart ayı içerisinde en düşük duruma geldi. Şuan 1 kasa domates 1 varil petrolden daha pahalı 
hale geldi. 

Grafik 5 : Borsa Endeksi 

1 

 

1 Grafik S&P 500 endeksini takip eden fon’un son 1 aylık seyrini ifade etmektedir. 
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Kaynak : S&P 500 ENDEKSi 

Yukarıdaki grafikler sırasıyla S&P 500 endeksindeki en büyük fon ve altın fiyatlarının son 1 aylık aynı 
dönemdeki seyrini göstermektedir. Koronavirüs tehdidinin yarattığı panikle yatırımcılar yönlerini hisselerini 
satıp, altın ve Amerikan tahvili almaya çevirdiler. Bunun sonucunda 1. grafikte görüldüğü gibi borsa fiyatları 
çakıldı . Bu durum daha kötü hal almaya başlayınca Fed piyasaya likidite desteğinde bulunup Faizleri 100 
baz puan indirerek 0 seviyesine çekti. Fakat şuan hala Amerikan borsası gün aşırı 15-20 dakikalık tatil 
ediliyor. Bu desteklerle de durumun düzelemeyeceği çok açık. Dİğer yandan korku ve panik havasının 
artması sonucu insanlar değerli madenlere doğru yatırım yönünü değiştirdiler. Bunun sonucu olarak 2. 
grafikte görüldüğü gibi altın fiyatları rekor kırdı.  

Altın fiyatlarının belli bir süre sonra düşmesi  ise borç alarak yatırım yapan ve sonrasında borsada çakılan 
yatırımcıların borçlarını ödemek için en çok artan altınlarını satmaları olarak gözükmektedir. Grafikte 24-28 
aralığı bu çakılmayı özetlemektedir. Ama sonrasında altın tekrar ivme kazanmaya devam etmiştir. 

Grafik 6 : FED faizi 

 

Kaynak : Mahfi Eğilmez Kendime Yazılar 

 

 

2 Grafik Altın fiyatlarındaki değişimin son 1 aylık seyrini ifade etmektedir. 
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Yukarıdaki grafik Amerikan merkez bankası FED’in son 50 yıllık faiz kararlarını göstermektedir. FED 3 mart’ta 
piyasalardaki kötü gidişi engellemek için faizleri 50 baz puan düşürdü. Fakat piyasaların hala daha kötü 
seyretmesi devam edince faizlerini sıfırlama kararı aldı. Bu bize çok önemli bilgiler vermektedir. Çünkü 
merkez bankaları bankaların babasıdır. Tüm bankalar oradan borç alır. FED ise merkez bankalarının 
babasıdır. Dİğer bir dille Amerikan dolarını basma yetkisine sahip olan kurumdur.  

Dünyadaki bütün ülkeler, firmalar, piyasalar FED kararlarını bu yüzden takip eder. Bu faiz indirimi bize şunu 
göstermektedir; insanlar koronavirüs tehdidinin yarattığı panik havasıyla nakite koşmuşlardır. Ve bunun 
sonucunda bankalar likidite sorunu yaşamasından dolayı kredi verme güçlüğü yaşamaktadır. Dİğer bir 
ifadeyle bugün evimizde yediğimiz ekmeği üreten üreticinin daha fazla üretmesi veya üretime devam 
etmesi için krediye ihtiyacı var ve şuan bu üretici kredi ihtiyacını giderememektedir. 

Grafik 7 : Genel İşletmeler Durumu 

 

 

Kaynak : New York FED 

 

Yukarıdaki grafik FED hesaplarından alınmıştır. Grafik  son 16 yılın genel işletme, yatırım diğer bir ifadeyle 
mikroekonomik durumunu göstermektedir. Üstteki kırmızı çizgiler şuanki durumu, mavi çizgiler ise 
beklenen durumu ifade etmektedir. Grafiğe göre şuan Amerika’da genel ekonomik faaliyet düşüş gösteriyor 
ve eğer beklenen senaryo gerçekleşirse bu düşüşler 2008 ekonomik kriziyle aynı seviyede gerçekleşebilir. 
Mevcut durumda  zaten 0’a yakın olarak seyretmektedir. 

 

 



 

 M: ugsambilgi@gmail.com 

W: www.ugsam.org 

T: +90 312 341 22 20 
F: +90 312 341 22 20 

A: Şehit Cengiz Karaca Mahallesi Sokullu Mehmet 

     Paşa Caddesi No:184 Çankaya  | Ankara 

Tablo : Karşılaştırmalı Analiz 

Piyasa Göstergeleri 2017 2018 2019 
17.03.2020 
Saat : 10 

ABD 10 Yıllık Tahvil Getirisi 2,41 2,69 1,50 0,784 

Almanya 10 Yıllık Tahvil Getirisi 0,42 0,20 -0,40 -0,467 

TR 10 Yıllık Tahvil Getirisi 11,43 16,22 12,21 12,585 

TR 2 Yıllık Tahvil Getirisi 13,40 19,73 9,98 11,360 

Dow Jones IA (ABD Borsa Endeksi) 26.149 25.000 28.256 20.188 

Dax (Almanya Borsa endeksi) 12.918 10.559 13.337 8.742 

Shanghai (Çin Borsa Endeksi) 3.481 2.549 2.977 2.779 

BIST 100 115.333 91.270 114.754 88.923 

Brent Petrol USD/Varil 66,87 53,80 65,38 30,66 

Altın USD/Ons 1.303 1.282 1.517 1.483 

Altın TL/Gram 158,8 218,1 290,0 306,0 

DXY 91,00 96,17 96,44 98,22 

     

USD / TL 3,7872 5,2894 5,9511 6,4379 

Euro / TL 4,5536 6,0685 6,6704 7,1863 

Sepet Kur / TL 4,1704 5,6790 6,3108 6,8121 

Euro / USD 1,2005 1,1467 1,1213 1,1162 

Türkiye CDS Primi 155 361 280 533 

Kaynak : Mahfi Eğilmez Kendime Yazılar 

Yukarıdaki tablo Dünya borsalarından ve döviz kurlarının durumundan bir karşılaştırma içermektedir. 
Tabloya bakılacak olursa Amerikan 10 yıllık, Almanya 10 yıllık ve Türkiye 10 yıllık ve 2 yıllık tahvil getirilerine 
değinebiliriz. Amerika ve Almanya da tahvil getirileri sürekli düşüş göstermektedir. Özellike 17 mart tarihinde 
ABD tahvilleri 0.7, Almanya Tahvilleri -0.4 olarak gerçekleşmiştir. Bu şunu ifade etmektedir insanlar panik 
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atmosferiyle devlet tahvillerine yöneldiler. Tahvile yöneliş arttığı için tahvilin getirisi artan talebe zıt yönlü 
olarak azalmaya başladı. 

Aslında tahvile yatırım piyasalar açısından olumlu bir durum değil. En son 2008 krizinde de insanlar 
tahvillere akın etmişti. Türkiye Tahvilleri ise 2019 seviyesinin üstünde bu da şunu ifade ediyor. Türkiye’de 
tahvil yatırımcıları ya yatırımlarını başka fonlara kaydırıyor,  ya da Türkiye de şuan koronavirüs tehdidinin 
yüksek olmaması sebebiyle piyasaları izliyor. 

Diğer yandan sırasıyla borsa endekslerini tabloda görebiliriz. Genel itibariyle bakılacak olursa borsalarda 
2017 yılındaki seviyelerin dahi altına doğru bir düşüş gözlemleyebiliriz. Bunun temel sebebi Firmaların 
faaliyetlerinin azalması veya sona ermesi, ek olarak insanların altın ve tahvil gibi daha güvenli olduğunu 
düşündükleri yerlere akın etmesidir. Zaten tabloda 1 alt satırda altın fiyatlarındaki artışın neredeyse 2017 
yılının 2 katına çıktığını görebiliriz. Bu açıdan da sağlamasını yapmış oluyoruz. 

Tablonun en alt kısmında da döviz kurlarının durumlarını görmekteyiz. Dikkatlice bakacak olursak EURO/TL 
ve USD/TL bazında EURO ve Amerikan Dolarının Türk Lirası karşısında değer kazandığını görüyoruz. Buradan 
şunu anlayabiliriz ; Borsadaki ve Tahvil piyasasındaki yabancı yatırımcılar Türkiye’yi risk grubunda 
gördüklerinden yatırımlarını Türk piyasalarından çıkarıyor. Veya panick havasıyla TL’ye olan nakit talebi 
Dolar, Euro cinsine olan talebin altında kalıyor.  

Tablonun en alt tarafında ise Türkiye’nin CDS primi yer almaktadır. Buna bakacak olursak 2017 yılındaki 
seviyenin neredeyse 4 katına çıkmış durumda. Bu durum bize şunu ifade ediyor; Türkiye kredi verilebilirlik 
açısından Yüksek risk barındırıyor. Koronavirüs açısından ülkemizde doğru ve zamanında tedbirler 
alınmazsa ekonomimiz açısından durum iç açıcı gözükmüyor. Umarım bu süreç kısa sürer. 

SONUÇ 

1980 yılından itibaren dünya genelinde gerçekleştirilen liberalleşme hareketi tüm dünyayı ve ekonomilerini 
birbirinin bir organı haline getirdi ve bu organların yöneticisi konumunda ise Amerikan ekonomisi yer alıyor. 
Çünkü finansal piyasalarda süreci Amerikan piyasaları belirliyor. 

Dünya genelinde görülen herhangi bir hastalık, savaş, salgın gibi tehditler bütün dünya ekonomilerini 
nakavt edebiliyor. Hele hele bugünki koronavirüs tehdidi tüm Avrupayı, Amerikayı ve diğer dünya ülkelerini 
etkilemişken; Fransa sokağa çıkma yasağı için askerlerini sokaklarda konuşlandırmışken ve Almanya 2. 
Dünya savaşından bu yana piyasalara en büyük kredi paketlerini sunarken dünya ekonomilerinin bundan 
etkilenmeyeceği abesle iştigal olur.  

Koronavirüs tehdidi insanları adeta bir bilgisayar oyunu ve Hollywood filmi karakteri ve dünyayı bu filmin 
seti haline getirdi. Dünyada inanılmaz bir panik havası oluşturdu. Bu sürecin uzun olması ve hükümetlerin 
ekonomi ve sağlık yönünden gerekli tedbirleri doğru almadığı varsayılırsa dünya 2.dünya savaşından bu 
yana en büyük felaketi yaşayacak demektir. Tek bir farkla bu sefer bombalar patlamayacak… 


