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Ne Oldu? 

 Türkiye’de coronavirüs vaka sayısının bir önceki gün 14.933 kişi, 
hayatını kaybeden kişi sayısının ise 53 kişi olduğu açıklandı. 

 DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Covid – 19 bu yıl bitebilir. 
 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna ile yapılan müzakerelerin 

sonuçlarının "ileriye dönük olumlu gelişme" olduğunu söyledi. 
 Putin, İtalya Başbakanı Draghi ve Almanya Başbakanı Scholz ile 

telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede doğalgaz 
ticaretinde rubleyle ödeme sistemini ele aldı. 

 Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi, Milli Eğitim, 
Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi. Buna göre, 
spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinde hesap verilebilirlik, 
denetlenebilirlik ve şeffaflık yönünden düzenlemelere gidilecek. 

 Washington Post haberine göre Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın Çin 
devletiyle ilişkili bir enerji şirketiyle anlaşmalar yaptığı ve 
milyonlarca dolarlık ödeme aldı. 

 ABD Başkanı Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yaptığı 
telefon görüşmesinde, ABD'nin Ukrayna'ya doğrudan 500 milyon 
dolarlık yardım yapma niyetinde olduğunu söyledi. 

 Biden yönetiminin enflasyonla mücadele kapsamında petrol 
rezervlerinden piyasaya büyük ölçekte arz yapmayı planladığı 
belirtildi. Uzun sürmesi beklenen hamleyle günde 1 milyon varilin 
piyasaya sunulması planlanıyor. 

  

EKONOMİK TAKVİM 

Saat Ülke Önem Olay Beklenti Önceki 

10:00 TRY * Ticaret Açığı (Şub)  -10.26B 

10:00 EUR ** ECB’den Enria’nın Konuşması   

10:55 EUR *** Almanya İşsizlik Oranı Değişimi (Mar) -20K -33K 

10:55 EUR ** Almanya İşsizlik Oranı (Mar) %5.0 %5.0 

11:00 EUR ** ECB’den Enria’nın Konuşması   

12:00 EUR ** İşsizlik Oranı (Şub) %6.7 %6.8 

13:00 USD ** OPEC Toplantısı   

14:00 EUR ** ECB’den De Guindos’un Konuşması   

15:30 USD *** İşsizlik Haklarından Yararlanma Bşv. 197K 187K 
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PARİTE  ANALİZ 

 

Direnç 1– 1.1237 
EURUSD  

Piyasalar Euro bölgesinden gelen ekonomik güven endeksi 

verisini takip etti. Açıklanan veriye göre Euro bölgesinde Mart 

ayında ekonomik güven endeksi 108.5 seviyesinde 

gerçekleşti. Söz konusu veri Şubat ayında 114.1 

seviyesindeydi. Bu gerileme ile birlikte endeks yaklaşık olarak 

son 1 yılın en düşük seviyelerine gerilemiş oldu. Rusya ve 

Ukrayna arasındaki savaş jeopolitik riskleri artırırken, küresel 

büyümeye yönelik endişeleri de artırdı. Bu da endekse negatif 

olarak yansımışa benziyor. Diğer yandan Euro bölgesinde 

yüksek enflasyon seyri devam ediyor. Son olarak İspanya’da 

enflasyonun son 40 yılın zirvesinde gerçekleştiği görüldü. 

Yarın ise Euro bölgesinden gelecek olan enflasyon verisi 

izlenecek. Hem savaş ortamı hem de yüksek seyrinde devam 

eden enflasyon ortamında piyasalar Avrupa Merkez 

Bankası’nın sıkılaşma adımı atacağı beklentilerini artırıyor. 

Öyle ki bankanın Ekim ayına kadar toplamda 50 baz puanlık 

faiz artışı yapabileceğini bekliyor. Yeni günde TSİ 10:55’te 

Almanya kanadından gelecek olan İşsizlik Oranı verisi takip 

edilecek. EURUSD paritesini teknik olarak inceleyecek olursak 

yukarı yönlü hareketlenmelerde 1.1237 – 1.1382 – 1.1491 

seviyeleri direnç noktaları olarak; 1.1131 – 1.1053 – 1.0947 

seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir. 

Direnç 2– 1.1382 

Direnç 3– 1.1491 

Destek 1– 1.1131 

Destek 2– 1.1053 

Destek 3– 1.0947 
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DOLAR/TL  ANALİZ 

 

Direnç 1–14.70 
USDTRY 

Haftaya 14.82 seviyelerinde başlangıç yapan USDTRY 

paritesi hafta içerisinde aşağı yönlü hareketlenmeler 

gerçekleştirdi. Özellik hafta içerisinde Rusya ve Ukrayna 

heyetlerinin yurtiçinde görüşme yapması sonrası yapılan 

ılımlı açıklamalar gelişmekte olan ülke para birimleri 

üzerindeki baskıları azaltmış, azalan bu baskılar ile birlikte 

USDTRY paritesinde de aşağı yönlü hareketlenmeler 

gerçekleşti. Yeni günde ise piyasalar yurtiçinden gelen 

Ticaret Açığı ekonomik verisini takip etti. Yapılan açıklamaya 

göre Şubat ayında Türkiye’de ticaret açığı -7.88B olarak 

gerçekleşti. Bir önceki ay söz konusu veri -10.26B 

seviyelerinde idi. Diğer yandan yeni günde gözler TSİ 

15:30’da ABD kanadından açıklanacak olan İşsizlik 

Haklarından Yararlanma Başvuruları verisinde olacak. Veri 

ile birlikte dolar endeksinde volatilite artacaktır. USDTRY 

paritesini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü 

hareketlenmelerde sırasıyla 14.70 – 14.85 – 15.00 seviyeleri 

direnç noktaları olarak; 14.50 – 14.30 – 14.10 seviyeleri ise 

destek noktaları olarak takip edilebilir. 

Direnç 2-14.85 

Direnç 3-15.00 

Destek 1–14.50 

Destek 2–14.30 

Destek 3-14.10 



                                             

                                         GÜNLÜK FOREX BÜLTEN                                  31.03.2022 

 

ALTIN  ANALİZ 

 

Direnç 1– 1945 
ALTIN 

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş bir ayı aştı. Bu konuda 

gelen açıklamalar piyasaları hareketlendiriyor ve bu savaş 

dolayısıyla Batılı liderler Rusya’ya yaptırım konusunu her 

seferinde değerlendiriyorlar. AB tarafı yeni Rus banka ve 

diplomat yaptırımlarını değerlendiriyorken Rusya tarafı da 

dost olmayan ülkelere enerjiyi Ruble yoluyla satmayı 

planladığını açıklamıştı. Hafta içerisinde ise yurtiçinde 

gerçekleşen Rusya Ukrayna heyetlerarası görüşme 

sonrasında yapılan ılımlı açıklamalar umutları bir miktar 

artırdı. Bunun dışında ABD tarafındandan gelen GSYİH %6,9 

ile beklenenden bir miktar düşük geldi. Dün açıklanan Mart 

ayı ADP verilerine göre ise özel sektörde istihdam beklenenin 

üzerinde 455.000 oldu. Bu durum doların hareketlenmesine 

neden olurken altındaki yükselişe bir miktar baskı oluşturdu. 

Bu hafta için en önemli veri olarak kabul edilen Tarım Dışı 

İstihdam yarın açıklanacak ve piyasalar tarafından yakından 

takip edilecek. Bugün ise ABD bölgesinde İşsizlik haklarından 

yararlanma başvuruları, FOMC üyesi Williams’ın konuşması 

takip edilecek. Veriler sırasıyla 15:30 ve 16:00’da 

gerçekleşecek. XAUUSD grafiğini teknik olarak inceleyecek 

olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde 1945 – 1969 – 2000 

seviyeleri direnç noktaları olarak; 1910 – 1880 – 1852 

seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir. 

Direnç 2– 1969 

Direnç 3– 2000 

Destek 1–1910 

Destek 2–1880 

Destek 3–1852 
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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. 2021 yılı 4. Çeyrek sonuçlarına göre karda olan fx hesaplarının oransal dağılımı %44.05; zararda olan fx hesaplarının oransal dağılımı 
%55.95’tir.  

 

 

 

 

http://www.infoyatirim.com/

